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ADVOKATFORENINGEN

9 205 medlemmer

91 % av alle advokater er medlem

19 kretser

583 tillitsvalgte

97 høringsuttalelser

35 advokatvakter 
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DETTE ER ADVOKATFORENINGEN

Advokatforeningen er advokatenes profesjons-  
og interesseorganisasjon i Norge. Advokat foreningens  
historie går tilbake til 1908 – da under navnet  
Den Norske Sagførerforening. 

Vårt formål

Advokatforeningen fremmer en advokatstand 
med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode 
rammevilkår, og er advokatenes fremste arena for retts
politisk engasjement. Sammen med våre medlemmer 
arbeider vi for rettsikkerhet og gode rettsstatlige prin
sipper. Advokatforeningen utformer Regler for god 
advokat skikk, og foreningens disiplinærutvalg behandler 
klager over advokater som har opptrådt i strid med god 
advokat skikk eller krevd for høyt salær. Vi gir medlems
service i form av rådgivning og en rekke medlemstilbud 
– der gode forsikringsordninger som advokater behøver i 
sin virksomhet, står i sentrum. Sammen med Juristenes 
Utdanningssenter (JUS) administrerer Advokatforeningen 
medlemskapets krav om kontinuerlig etterutdanning  
og juridisk kompetanseutvikling. 

Vår organisasjon 

Om lag 583 advokater er tillitsvalgte i 
Advokat foreningen. Representantskapet er foreningens 
høyeste organ, og organisasjonen består forøvrig av et 
hovedstyre og en generalsekretær, samt av flere fag 
grupper, lovutvalget og faste utvalg. Geografisk er 
Advokatforeningen delt inn i 19 kretser. Hver krets ledes av 
et eget styre som forvalter kretsens midler, organiserer 
regional kursvirksomhet og andre aktiviteter, innkaller til 
kretsmøter og ellers ivaretar behovene til medlemmene  
i kretsen.

Om medlemskapet

Alle medlemmer i Advokatforeningen er 
underlagt et krav om kontinuerlig etterutdanning og 
juridisk kompetanseutvikling – som et løfte til klientene 
om at man er ájour med rettsutviklingen. I samarbeid med 
JUS sørger Advokatforeningen for at alle advokater har 
tilgang på kurs som passer egne behov. Medlemskapet 
gir dessuten tilgang på rådgivning fra ekspertise i sekre
tariatet om en rekke ulike spørsmål, som drift av advokat
virksomhet, oppstart av advokatvirksomhet, advokatetikk, 
relevante regelendringer for advokatyrket med mer. Alle 
medlemmer kan benytte foreningens bransjeledende 
forsikringstilbud – samt en rekke andre medlemsfordeler. 
Medlemmer som opplever krevende situasjoner får tilbud 
om støtte og krisehjelp.

Rettspolitisk engasjement

Gjennom sitt arbeid får advokatene god 
innsikt i hvordan landets lovverk, forvaltning og myndig
hets utøvelse fungerer – og ikke fungerer. Advokat
foreningen bringer disse erfaringene inn i samfunns
debatten og til myndighetene – gjennom vårt rettspolitiske 
arbeid. Advokatforeningen arbeider for å sikre de ramme
betingelser som kreves for at advokater skal kunne leve 
opp til sitt ansvar som sine klienters viktigste rettssikker
hetsgaranti, og arbeider for å fremme rett og hindre urett 

– på samfunnsnivå.
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Se punkt 5.2.4 i vedlagte rapport. Vi har lyst til å få med utvikling i salær 
sammenlignet med lønns og prisvekst de siste årene.

5.2.4 Utviklingen i salæret i relasjon til prisindeks og lønnsutviklingen 
Setter vi både indeks og lønnsutviklingen opp mot utviklingen i det offentlige 
salæret viser det en markant underregulering i det tidsperspektivet vi opererer 
med, altså siden 2006. Denne underreguleringen kan imidlertid spores helt tilbake 
til 1999 og er for øvrig omtalt i stortingsmelding 25 av 1999/2000. Utviklingen i 
salær, gjennomsnittslønn og indeks
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Settes utviklingen i indeksen opp mot salærsatsen i et historisk perspektiv ser vi at salær-
satsen henger etter indeksen, dette er presentert grafisk under.

5.2.4 Utviklingen i salæret i relasjon til prisindeks og lønnsutviklingen
Setter vi både indeks- og lønnsutviklingen opp mot utviklingen i det offentlige salæret viser 
det en markant underregulering i det tidsperspektivet vi opererer med, altså siden 2006. 
Denne underreguleringen kan imidlertid spores helt tilbake til 1999 og er for øvrig omtalt 
i stortingsmelding 25 av 1999/2000. 

Utviklingen i salær, gjennomsnittslønn og indeks
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VI SKAL VÆRE 
RELEVANTE  
OG TIL STEDE
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I en oppsummering av året som har gått, 
skriver man gjerne hva man har gjort og hvilke resultater 
man fikk, men også hvilke grunnleggende mål man har i 
organisasjonen. 

Vi skal både være relevante for medlemmer 
som driver for seg selv i enkeltpersonforetak, for de 
største firmaene og for alle mellom disse ytterpunktene. 
Vårt oppdrag er å hjelpe medlemmene når det trengs og å 
bidra til å gjøre det lettere å arbeide som advokat. 

Det hadde vi ikke klart uten innsatsen 
som våre tillitsvalgte legger ned. Vi er så heldige å ha 
medlemmer med mye kunnskap som engasjerer seg i 
foreningen. Så når vi for eksempel utarbeider en GDPR
veileder til våre medlemmer, kan vi stole på at våre tillits
valgte gjør en grundig jobb og leverer en veileder som alle 
våre medlemmer har nytte av. 

Denne aktiviteten er avgjørende for foren
ingens gjennom slagskraft og vi håper det fortsetter i de 
kommende årene også. Det viser at Advokatforeningen 
ikke bare er et kontor i Oslo, men består av den samlede 
aktiviteten rundt i hele landet. Det er viktig når vi skal 
møte fremtidens utfordringer!

2017 har også vært et år der kretsene virkelig har vært 
med å prege Advokatforeningens ansikt utad. 

Ett av Advokatforeningens viktigste mål er å være  
relevante for våre medlemmer. 

VI SKAL VÆRE 
RELEVANTE  
OG TIL STEDE
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TRYGGHETENS  
PRIS
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TRYGGHETENS  
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AV  J ENS  J OHAN  H JORT 
L EDER  AV  A DVOK AT  FOREN INGEN

KRON I KK  I  FORB INDE L SE  
M ED  Å R S TA L EN  
PÅ  T RY KK  I  A F T ENPOS T EN  
23 .  NOV EM BER  2017.
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Trygghet og privatliv er to umistelige verdier.  
Hva gjør vi når de står mot hverandre?

De fleste av oss vil prioritere livet foran privat
livet. Føler vi oss truet, vil mange akseptere overvåkning 
som et nødvendig onde. Ja, innenfor terrorfryktens logikk 
er det helt naturlig med et spørsmål man kan høre ganske 
ofte; «hvorfor er det så farlig å bli overvåket hvis man ikke 
har gjort noe galt?».

Privatlivets rettslige vern angis av Grunnloven 
§ 102, som fastslår at «Enhver har rett til respekt for sitt 
privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». 
Det samme følger av Den europeiske menneskerettighets
konvensjon artikkel 8. Likevel er privatlivet på vikende 
front. Nye overvåkningshjemler har blitt vedtatt, og anven
delsesområdene har blitt utvidet. Bare de siste 17 år har 
blant annet dette skjedd: 

I år 2000 førte lovendringer til en solid utvi
delse av katalogen med skjulte tvangsmidler. Politiet fikk 
tilgang til hemmelig ransaking, teknisk sporing i kjøretøy 
eller andre gjenstander, sporing av klær og annet som 
mistenkte bærer på seg, og hemmelig beslag. I tillegg ble 
anvendelsesområdet for kommunikasjonskontroll utvidet. 

I 2005 ble tilgang til romavlytting vedtatt, 
samtidig som det ble åpnet for bruk av tvangsmidler i 
avvergende og forebyggende øyemed.

I fjor ble dataavlesning innført. Begrepet 
innebærer i hovedsak at politiet kan hacke seg inn på 
personers PC eller mobiltelefon for å se hva som foregår 
der, i sanntid. Metodekontrollutvalget fikk oppdraget med 
å vurdere innføringen. Det var imidlertid et bestillingsverk; 
de skulle «utrede og foreslå regler som tillater at politiet 
tar i bruk dataavlesing som metode».

Til tross for at Datalagringsdirektivet ble 
stanset av EUdomstolen, står vi nå foran et mulig 
såkalt digitalt grenseforsvar (DGF). Et grenseforsvar mot 
uønskede data fra det store utland, høres tilforlatelig ut. 
I praksis vil imidlertid DGF innebære en overvåkning av 
kommunikasjonen til de fleste innbyggerne i Norge, uten 
hensyn til om vi befinner oss i inn eller utland. Data 
fanges opp og lagres uten hensyn til om vi har vært invol
vert i en straffbar handling – eller har planer om dette. 

Det har så meg bekjent aldri vært en terror
handling i NordKorea, og jeg vil tro at kriminaliteten 
er lav. Men jeg vil ikke bo der. USA og Europa har blitt 
rammet av terror flere ganger, men veldig mange ønsker å 
leve nettopp her. Jeg innledet med å påstå at de fleste vil 
prioritere livet foran privatlivet. Fullt så enkelt er det altså 
likevel ikke. 

ÅRSTALEN 2017

TRYGGHETENS PRIS
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Jeg skrev også at privatliv og trygghet er 
hensyn som står mot hverandre. Også dette er en sannhet 
med modifikasjoner, for retten til et privatliv gir trygghet 
mot overgrep fra en mektig aktør; staten selv. Jo mer infor
masjon om borgerne vi lar staten samle, desto mer makt 
har den over oss alle. Informasjonen kan brukes mot oss, 
eller den kan komme på avveie. 

Overgangen fra barn til voksen er en reise fra 
formynderi – via stadig mindre innsyn – til man en dag 
selv er moden for å ta kontroll over sitt privatliv. Hvordan 
skal vi kunne utvikle vår voksne identitet og personlighet 
– uten et reelt privatliv? Og våre mange ulike sosiale sfærer 
– defineres ikke de nettopp av graden av privatliv – altså 
hvor eksklusive og intime de er? At privatlivet nettopp er 
privat, er en grunnleggende forutsetning for selvrespekt, 
gjensidig tillit og dype vennskap, for intime relasjoner 
– ja, for å kunne eksistere som voksne ansvarlige individer.

Økende overvåkning endrer oss som indi
vider – men også som samfunnsmedlemmer. Handlinger 
og ytringer blir påvirket dersom det oppstår en frykt for 
å etterlate seg spor som kan gi negative konsekvenser. 
Samfunnsforskerne kaller det gjerne nedkjølingseffekten.

Nedkjølingseffektens press på ytrings friheten 
vil begrense åpen meningsutveksling, og dette i større 
grad jo lenger fra det konforme sentrum en mening 
befinner seg. Dette vil i sin tur svekke demokratiet og dets 
legitimitet. 

Advokatforeningen mener at forslaget til 
digitalt grenseforsvar må forkastes. Det representerer en 
masseovervåkning som trolig vil være i strid med EMK art. 
8 og Grunnloven § 102. 

Disse to bestemmelsene er rettsstatens 
grense forsvar for privatlivet. Slik vi kjenner det – og ønsker 
å bevare det. 

ESPELANDS HONNØRPRIS

Berit ReissAndersen og Frode Sulland fikk tildelt 
Espelands honnørpris, overrakt av Else Bugge 
Fougner under middagen på Advokatforeningens 
årstalearrangement.

Begrunnelsen for opprettelsen av prisen er å vise 
frem personer eller organisasjoner som gjennom 
sine handlinger er ledestjerner som fremmer 
forståelse for betydningen av en fri og uavhengig 
advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste 
forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den 
enkeltes rett og menneskeverd.

Prisen går denne gangen til to personer som i 
flere tiår har utøvd sin advokatgjerning til beste 
for i særlig grad enkeltmennesket og for fremme 
av standens anseelse. Begge er fremragende 
advokater og begge har viet hoveddelen av sitt 
virke til skranken og til strafferetten, som i sin 
kjerne er å hjelpe mennesker i nød.
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Advokatforeningen utfører et omfattende 
arbeid for å ivareta advokatenes rammebetingelser, inter
esser og omdømme, og vi søker å være medlemmenes 
fremste arena for kollegialt samvær, faglig vedlikehold og 
rettspolitisk engasjement. Her er noen utvalgte prosjekter 
for 2017.

Den offentlige salærsatsen er en av Advokat
foreningens høyest prioriterte politiske utfordringer. I 
2017 har vi nedlagt betydelig innsats for å argumentere 
salærsatsen opp – og for å fremskaffe substansielle fakta 
som grunnlag for denne argumentasjonen. Dette til tross; 
salærsatsen ble stående ujustert i 2017. 

Parallelt med vårt arbeid for salærsatsen 
dette året, jobbet vi med et mer langsiktig krav om en 
forhandlingsrett med departementet. Vi har klart å få en 
markering i budsjettforliket der flertallet «ber regjeringen 
sikre forutsigbarhet knyttet til offentlig salærsats for 
advokater, bl.a. ved at satsene i tilknytning til ordningene 
med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer 
bedre med lønns og prisutviklingen». Vi klarte også å få 
en formulering i Jeløyaerklæringen fra januar 2018 om at 
salærsatsens størrelse skal fastsettes etter konsultasjoner 
med Advokatforeningen. 

Den forargelse som regjeringens salærpoltikk 
i 2017 har skapt hos advokatene var bakgrunnen for at vi 
15. november gjennomførte en markering utenfor Stor
tinget. Flere stortingsrepresentanter kom ut og støttet oss, 
herunder justiskomitéens leder Lene Vågslid. 

Advokatforeningen er landets ledende tilbyder 
av forsikringer til advokatbransjen. I 2017 gjennomførte vi 
en anbudskonkurranse på foreningens tilbud om sikker
hetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat
virksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, samt for 
styreansvarsforsikring, noe som gjorde at vi kunne redu
sere premiene på disse viktige forsikringene fra 1.1.2018. 

Hver gang samfunnets krav ikke innfris fra 
en advokat, skades omdømmet for alle advokater. I 2017 
har Advokatforeningen arbeidet særlig med å formidle og 
tilgjengeliggjøre for medlemmene de krav som gjelder for 
eiendomsmegling. 

En høy medlemsandel er det viktigste 
fundamentet for Advokatforeningens gjennomslagskraft 
og legitimitet når vi uttaler oss på advokatenes vegne. Vi 
har derfor et kontinuerlig og ambisiøst fokus på å skape 
tilfredshet blant medlemmene, og på å rekruttere stadig 
nye. I 2017 besluttet vi å tilby studentmedlemskap for 
jusstudenter. Vi ønsker å rekruttere flere gode studenter 
inn til advokatprofesjonen fremover, og vi vil knytte bånd 
til fremtidens advokater så tidlig som mulig. Tiltaket vil bli 
gjennomført i 2018. 

GDPR stiller omfattende krav til alle advokat
virksomheter. For å forenkle arbeidet med å etterleve 
kravene, utarbeidet Advokatforeningen i 2017 en veileder 
som på en praktisk og enkel måte gjør kravene tilgjengelig 
for medlemmene – og viser hvordan man innfrir dem. 

HOVEDPUNKTER I ÅRET SOM HAR GÅTT

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017

Både Advokatlov, salærsatser og fri rettshjelp 
var på dagsordenen for møte mellom Advokat
foreningen og justisminister PerWilly Amundsen 
tirsdag 2. mai 2017.

Advokatforeningens årsrapport 201716



Regjeringen fremmet i 2017 et forslag om å 
øke lengstestraffen til 26 år, noe som ville ha utfordret 
vår humanitære strafferettspleie. Advokatforeningen bidro 
sammen med andre tunge høringsinstanser til at forslaget 
ikke ble vedtatt. 

I rettssaker med ekstra stor prinsipiell 
betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller 
advokaters rammevilkår, kan Advokatforeningen etter 
en konkret vurdering engasjere seg som partshjelper. 
Dette gjorde vi to ganger i 2017; en gang om advoka
ters reisefravær, en gang om lovligheten av fengsling av 
mindreårige barn på Trandum. Begge sakene endte med 
rettskraftig dom i vår favør. 

Vi har hatt en tett dialog med Justisdeparte
mentet om advokatlov, og har fått signaler om at det nå 
arbeides aktivt med utredningen i departementet.

Det har vært en uvanlig stor interesse 
gjennom 2017 i mediene, blant ulike organisasjoner og 
i flere politiske partier for verdien av fri rettshjelp – ikke 
minst som et sentralt velferdsgode. Vi har levert premisser 
for interessen og debatten gjennom å utarbeide to 
rapporter om rettshjelp – henholdsvis i sivile saker og i 
straffesaker. 

Advokatforeningens 583 tillitsvalgte 
nedlegger et betydelig arbeid for foreningen. Tilbake får 
de en arena for å påvirke ikke bare advokatbransjen, men 
også retts og samfunnsutviklingen. Ikke minst gjøres 
dette gjennom våre høringsuttalelser, som det ble levert 
hele 97 av i 2017.

Advokatforeningens etterutdanningskrav er 
et løfte til klienter og samfunn, om at våre medlemmer er 
oppdatert på fag og advokatetikk. Advokatenes fagdager 
har blitt en institusjon for mange av våre medlemmer, og 
ca. 1500 advokater deltok på kurs, fest og møter under 
fagdagene i 2017.

Alternative tvisteløsningsmodeller er viktig 
for å hjelpe flere med å finne en løsning på sine konflikter. 
Advokatforeningen forsøker å møte dette behovet 
gjennom å bidra til at våre medlemmer kan ta etterutdan
ning som meklere, og markedsføre disse mot publikum. 
I 2017 utviklet vi nettstedet mekling.no for å fremme 
mekling og tilgjengeliggjøre meklere  og fikk laget flere 
filmer som markedsførte nettstedet på sosiale medier.

HOVEDSTYRET 2017

BAK
LEIF OSCAR OLSEN
HALLVARD BJØRNARSSON ØSTGÅRD
SUSANNE MUNCH THORE
PÅL BEHRENS
JOHN ERIK AARSHEIM
LIVE WILHELMSEN LINDHOLM

SITTENDE
IDA HELENE BRAASTAD BALKE
ARILD CHRISTIAN DYNGELAND
MERETE SMITH
JENS JOHAN HJORT
LILLI MARIE BRIMI
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ADVOKATPROFESJONENS INTERESSER OG OMDØMME

Salærsats og forhandlingsrett

For første gang på over 20 år ble den 
offentlige salærsatsen ikke regulert i forbindelse med 
vedtakelsen av statsbudsjettet. Som ledd i det politiske 
påvirkningsarbeidet arrangerte Advokatforeningen 
15. november en markering foran Stortinget – under slag
ordet «Forhandlingsrett for rettferdig rettshjelp». Aksjonen 
ble gjennomført i forbindelse med at statsbudsjettet ble 
ferdigforhandlet i Stortinget. 

Med markeringen foran Stortinget ønsket 
Advokatforeningen å gjøre stortingspolitikere og publikum 
oppmerksom på hvorfor det er viktig at advokatene skal 
få forhandlingsrett på lik linje med andre yrkesgrupper 
som jobber for borgerne på vegne av det offentlige. Flere 
stortingspolitikere møtte opp for å snakke med de mange 
advokatene som deltok på aksjonen.

Under markeringen ble det gitt gratis retts
hjelp til publikum fra foreningens medlemmer. Marke
ringen ble omtalt i flere større medier og fikk støtte på 
kommentarplass. 

Mange av Advokatforeningens kretser deltok 
aktivt i arbeidet med å sette fokus på behovet for forhand
lingsrett, både gjennom møter med lokale stortings
representanter og konkrete beskrivelser av konsekven
sene av en salærsats som sakker akterut. 

En konsekvens av markeringen er at flertallet 
i budsjettforliket «ber regjeringen sikre forutsigbarhet 
knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, 
bl.a. ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri 
rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med 
lønns og prisutviklingen.» 

En annen konsekvens er at regjeringen i 
Jeløyaerklæringen, som kom i januar 2018, skrev at salær
satsens størrelse i statsbudsjettet skal fastsettes etter 
konsultasjoner med Advokatforeningen.

Salærrapporten 2017

I perioden har Advokatforeningen brukt 
ressurser på å tilveiebringe et godt kunnskapsgrunnlag 
for fastsettelse av salærsatsen. På tampen av året lanserte 
foreningen på denne bakgrunn Salærrapporten 2017. Her 
oppsummeres salærutviklingen i relasjon til sammenlign
bare parametere.  

Godtgjøring for reisetid

Fra januar 2017 trådte halveringen av reise
fraværsgodtgjørelsen i kraft. Arbeidet med å dokumentere 
konsekvensene av halveringen har hatt en fremtredende 
plass i foreningens politiske arbeid i 2017. Salærrap
porten for 2017 peker på noen konsekvenser og utslag av 
halveringen av reisefraværet. Samtidig har flere kretser i 
løpet av året fremskaffet omfattende dokumentasjon som 
benyttes i arbeidet med å klargjøre konsekvensene av 
halveringen for beslutningstakerne. 

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017

Svært mange advokater møtte opp utenfor 
Stortinget i vinterkulden for å gi gratis rettshjelp 
og aksjonere for forhandlingsrett. Lederen av jus
tiskomiteen, Lene Vågslid møtte opp for å snakke 
med generalsekretær Merete Smith og Advokatfore
ningens leder Jens Johan Hjort.
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Advokatforeningen i media

For Advokatforeningen må 2017 kunne 
beskrives som et godt år i mediene. De langt fleste artikler, 
oppslag, intervjuer og debatter hvor vi var med, var i kraft 
av en rolle som en engasjert, kompetent og verdiorientert 
samfunnsaktør – som tar ansvar for rettsstaten – og som 
gjerne taler den svake parts og de gode prinsippers sak.

Når det gjelder advokatenes omdømme er 
spørsmålet mer komplisert, og bildet mer nyansert. Det 
var en god del negative oppslag om advokater som bryter 
god advokatskikk, og også mange negative oppslag om 
advokaters priser og lønninger – og (enkelte) advokaters 
fokus på penger. Advokatforeningen har i svært liten grad 
mulighet for å stanse slike oppslag, men vi har anled
ning til å kommentere dem. Noen av disse sakene har 
en alvorlig het som gjør at Advokatforeningen vanskelig 
kan uttale noe annet enn at vi ønsker et strengere og mer 
effektivt disiplinærsystem enn i dag, og at dette er en av 
årsakene til at vi støtter arbeidet med å fremme en advo
katlov. Vi ser det også som en av våre høyest prioriterte 
oppgaver å balansere det negative bildet disse sakene 
skaper, gjennom å fremme medienes interesse for det 
store flertall av samvittighetsfulle og gode advokater 
 – og deres viktige rolle i rettsstaten. 

Fredag 6. januar arrangerte Advokat
foreningen et presseseminar i Juristenes Hus. Temaet 
var straffenes lengde og den alminnelige rettsfølelse. Vi 
presenterte forskning og erfaringer som sannsynliggjør at 
straffene i Norge er langt strengere enn folk og politikere er 
klar over, og langt strengere også enn hva den alminnelige 
rettsfølelse tilsier. Journalister fra Aftenposten, NRK, VG, P4 
med flere møtte til seminaret, der generalsekretær Merete 
Smith, leder Jens Johan Hjort og leder i Forsvarergruppen, 
Marius Dietrichson, holdt innlegg – og deltok i debatt og 
utspørring etterpå. 

Advokatlov

Advokatlovutvalgets utredning, NOU 2015: 3 
Advokaten i samfunnet, har siden høringsfristen gikk 
ut i januar 2016, ligget hos Justis og beredskaps
departementet. Justisdepartementet har siden den gang 
ikke prioritert det oppfølgende lovarbeidet, men Advokat
foreningen fikk høsten 2017 signaler om at det nå arbeides 
aktivt med utredningen i departementet. Foreningen fører 
en fortløpende dialog med Justisdepartementet og politi
kere om saken. 

Representasjon i offentlige utvalg

Advokatforeningen har i løpet av 2017 vært 
representert i påtaleanalyseutvalget og i utvalget som skal 
utrede skatterådgiveres taushetsplikt og opplysningsplikt. 
Utvalgenes mandat har stor betydning for advokaters 
hverdag, i tillegg til å være viktige områder for Advokat
foreningens rettspolitiske arbeid. Det har vært opprettet 
egne referansegrupper for foreningens representanter i 
utvalgene. Påtaleanalyseutvalget leverte sin innstilling 
2. mars.

Ressursgruppe mot hvitvasking

Hovedstyret opprettet i 2016 en egen 
ressursgruppe som har til formål å bidra til å styrke 
advokaters bevissthet om hvitvaskingsrisiko og etter
levelse av hvitvaskingsregelverket. I 2017 har fokus vært 
på å hjelpe medlemmer med å håndtere regelverket. Det 
ble ut arbeidet omfattende materiale på Advokatfore
ningens hjemmeside som skal gi en innføring i pliktene 
som påhviler advokaten. På sidene finnes også forslag 
til hvitvaskingsrutiner som firmaene kan tilpasse og 
imp lementere i sin bedrift etter egen risikovurdering. 
Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningstjeneste 
utarbeidet i 2017 liste over indikatorer på hvitvasking 
for advokatbransjen. Listen er sendt alle medlemmer av 
Advokatforeningen. 

ADVOKATPROFESJONENS INTERESSER OG OMDØMME
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Elektronisk samhandling med myndighetene
Advokatforeningen merker et økt fokus på 

digitalisering i offentlig sektor. Advokatforeningen stiller 
seg positiv til alle digitaliseringsinitiativer, men er samtidig 
opptatt av at det tenkes helhetlig både innenfor juridisk 
sektor og i landet som sådan. Advokatforeningen søker 
å bidra til at alle nye elektroniske løsninger som påvirker 
advokatenes arbeidshverdag blir best mulig for advoka
tene. Advokatforeningen bidrar lokalt og sentralt med 
innspill i arbeidsgrupper, workshops, intervjuer og møter 
med aktuelle myndigheter.

 Domstolens aktørportal skal utvikles videre, 
men er ennå ikke rullet ut til alle domstoler. Advokat
foreningen deltok i 2017 i en arbeidsgruppe som ga 
anbefalinger om hva som skal prioriteres i videreutvikling 
av portalen. Foreningen var i arbeidsgruppen representert 
med Marte Svarstad Brodtkorb, Kaare Andreas Shetelig og 
Vegard Fløtre.

I statsbudsjettet for 2017 ble Domstoladminis
trasjonen tildelt midler i tråd med sitt forslag om digitali
sering av domstolene. Advokatforeningen opplever derfor 
løpende forespørsler om å bidra inn i domstolenes ulike 
digitaliseringsprosjekter. Høsten 2017 lanserte Politidi
rektoratet en løsning for forsendelse av straffesaksdoku
menter via AltInn. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har 
mål om at innsendelse av advokatregnskapet skal skje via 
AltInn våren 2018. Advokatforeningen deltar bl.a. også i 
AltInn og Brønnøysundregistrenes brukerforum.

IKT-sikkerhet

Våren 2017 ble Advokatforeningens råd om 
sikkerhet oppdatert etter møter med sikkerhetsleveran
dører, utvalgte IKTledere i de større advokatfirmaene 
samt representanter for leverandører av de mest vanlige 
fag systemer for advokater. Artikkelen, som rådene er 
inntatt i, oppsummerer bl.a. anbefalinger knyttet til sikker 
bruk av pc, nettbrett og mobil, sikring av møter samt anbe
falinger for sikker epostbruk. Artikkelen er tilgjengelig på 
Advokatforeningens hjemmeside.

Find-a-lawyer
Advokatforeningens medlemmer har siden 

desember 2014 vært søkbare på European ejustice Portal, 
ved at advokater som er registrert på tjenesten «Finn 
advokat» på Advokatenhjelperdeg.no ble gjort tilgjenge
lige i søketjenesten. Det er EUkommisjonen i samarbeid 
med CCBE (Den europeiske advokatorganisasjonen) som 
har utarbeidet løsningen. Dette er det første av flere 
prosjekter med sikte på å knytte advokatene i Europa mer 
sammen og gjøre advokaters tjenester mer tilgjengelig på 
tvers av landegrensene.

Deltakelse i internasjonale advokatorganisasjoner

Advokatforeningen deltok i 2017 i CCBEs 
møter (Conseil Consultatif des Barreaux Europeens 
– Foreningen for europeiske advokatforeninger) med 
Berit ReissAndersen som delegasjonsleder. Øvrig medlem 
av delegasjonen er Kjersti Ringdal. CCBE ivaretar og samler 
advokatenes interesser og synspunkter hva gjelder advo
katers rammebetingelser, med særlig fokus rettet mot det 
som skjer innenfor EU.

CCBE har en rekke faggrupper og arbeids
grupper innenfor ulike rettsområder. Sentrale temaer for 
diskusjon i 2017 har i lys av utviklingen i blant annet Polen, 
Tyrkia, Ukraina og Ungarn vært ivaretakelse av rettsstaten, 
«rule of law» og advokaters uavhengighet. Hvitvasking, 
opplysningsplikt i skattesaker og personvern og taushets
plikten har også i 2017 vært gjenstand for drøftelse. CCBE 
har satt i gang et prosjekt der de viktigste elementer for 
ivaretakelse av rettsstaten og advokaters rolle i dette skal 
formidles til allmennheten på en forståelig måte.

Forsvarergruppen er medlem av ECBA  
(European Criminal Bar Association) og deltar jevnlig i 
deres konferanser og arbeid

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017

Advokater fra BAHR på IBA i Sydney
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Anders Brosveet deltar i Criminal Law 
Committee. Tore Mydske deltar i Money Laundring 
Committee som følger utviklingen innen EU hva gjelder 
hvitvasking. 

Advokatforeningen deltok i IBA (International 
Bar Association) Annual Conference i Sydney Australia i 
oktober 2017. IBA arbeider for advokaters uavhengighet 
over hele verden og engasjerer seg sterkt i menneske
rettighetsspørsmål. Gjennom sin deltakelse i IBA får 
Advokat foreningen god innsikt i internasjonale forhold 
som berører både advokatvirksomhet og foreningens 
arbeid. Advokatforeningen er representert i IBA’s organer. 

Merete Smith er cochair i IBA Bar executive 
committee og medlem i IBA Subcommittee on Regulations. 
Berit Reiss Andersen er medlem av IBA Bar issues 
commission. 

Generalsekretæren har i 2017 deltatt på 
felles møte i London i regi av ILLACE (International 
Institute of Law Association Chief Executives) og CEEBA 
(Chief Executives of European Bar Associations) som 
Advokatforeningen er medlem av. Generalsekretæren er 
leder av CEEBA. 

Samarbeid mellom nordiske advokatforeninger

Det er et tett og godt samarbeid mellom 
advokatforeningene i de nordiske landene. NordiskBaltisk 
Presidiemøte – som er et årlig møte mellom ledelsen i de 
nordiske landene og de baltiske landene – ble avholdt i 
Finland.

Arendalsuka

Retten ble satt i den ærverdige festsalen 
i Arendals gamle rådhus. Her var rundt 100 tilskuere 
og representanter fra alle partier benket da Advokat
foreningen for andre gang gjennomførte en rettssak som 
rollespill på Arendalsuka. Temaet var uaktsomt bildrap. 
Publikum og et panel av politikere fikk stemme over skyld
spørsmålet, og etter rollespillet og avstemningen ble det 
åpnet for debatt om straff og straffenivået i Norge.

Skoleprosjektet «Rett eller Galt»

Arbeidet med å utvikle versjon 2 av det 
nettbaserte undervisningsprogrammet «Rett eller galt» 
pågikk i hele 2017. Programmet er beregnet for ungdoms
trinnet og gir elevene innsikt i straffesakssystemet og 
grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Siden lanseringen 
i 2008 og frem til avviklingen av versjon 1 i 2015, har 
nærmere 800 skoleklasser over hele landet gjennomført 
programmet. Opplegget lar elevene spille en rettssak i 
klassen med advokater som veiledere. Utviklingen av 
programmet er forsinket, og forventet lansering skjer i 
første halvår 2018. Advokatforeningen har mottatt en gave 
på 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til 
utviklingen.

SANDS på åpningsfesten til IBA i Sydney.
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RETTSSIKKERHET OG RETTSPOLITIKK

Årstalen

Årstalen 2017 var viet personvernet. I talen, 
med tittelen «Det liberale grenseforsvar», ble den senere 
tids innskrenkning av personvernet til fordel for overvåk
ning og kriminalitetsbekjempelse belyst. Styrets leder, 
Jens Johan Hjort, stilte seg i talen kritisk til utviklingen. 
«På nært hold kan hver bit av personvernet og respekten 
for privatlivet, være vanskelig å se betydningen av. Men 
etter hvert som de fjernes, vil det store bildet endre seg», 
uttalte han. Han fremholdt at vi ikke vet nok om hvilken 
betydning slike innskrenkninger har for samfunnet og vår 
livsførsel. I talen ble det tatt til orde for at det må forskes 
på nedkjølingseffekten og at personvernet på justisfeltet 
må utredes. I den nye regjeringserklæringen følges dette 
opp ved at det der varsles om en slik utredning. I talen ble 
det også foreslått å styrke rettssikkerheten i saker om bruk 
av skjulte metoder ved å innføre muntlige forhandlinger i 
de såkalte skyggeadvokatsakene. Hjort gikk også inn på 
Lysne IIutvalgets forslag om digitalt grenseforsvar. Med 
henvisning til forslagets forhold til Grunnloven og EMK, 
anbefalte han at forslaget forkastes.

Straff

Advokatforeningen har lenge jobbet aktivt 
rettspolitisk for en opplyst og ideologisk kriminalpolitisk 
debatt om den humane strafferettspleien. Regjeringen 
lanserte ved utgangen av 2016 et lovforslag om å heve den 
øvre strafferamme til 26 år i saker hvor en gjerningsperson 
har begått flere lovbrudd. Advokatforeningen tok sammen 
med andre høringsinstanser til orde for at forslaget ikke 
burde tas til følge. Foreningen deltok både i muntlig høring 
på Stortinget og i møter med partiene. Forslaget falt ved 
Stortingets votering 13. juni. 

Advokatforeningen har i tillegg arbeidet 
målrettet for at den nye regjeringsplattformen ikke 
videreførte regjeringens uttalte politikk om heving av 
maksstraffen, men heller åpner for revurdering av minste
straffene. Videre har Advokatforeningen bidratt til å 
opplyse Stortingets behandling av Dok. 8forslag fra 

SV om å definere voldtekt som seksuell omgang uten 
samtykke, og fortsetter dette arbeidet i 2018.

Som del av arbeidet med å sette straff på 
den politiske og offentlige dagsordenen har foreningen, 
foruten rollespillet under Arendalsuka, gjennomført rolle
spill om sovevoldtekt to ganger i Oslo Tinghus, siste gang 
under UiOfestivalen. VestAgder krets satte også opp 
rollespillet på Universitetet i Agder.

Rettshjelp 

Stortinget vedtok i 2016 å gjennomføre en 
gjennomgang av ordningen med fri rettshjelp. Advokat
foreningen satte i den anledning ned et utvalg som 
skulle vurdere fremtidens fri rettshjelpsordning. Utvalget 
ut arbeidet to rapporter, en om fri rettshjelp i sivile saker og 
en om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistands
advokat i straffesaker. Rapportene er tilgjengelige på 
foreningens nettsider.

Advokatforeningen har lenge ønsket retts
hjelpsordningen opp på den politiske agendaen og 
rap portene skal bidra til at foreningen kan være en 
oppdatert og kunnskapsrik støttespiller for Regjeringen 
i den kommende gjennomgangen. Rapportene skisserer 
tiltak som Advokatforeningen mener vil bidra til å styrke 
formålet med ordningen, nemlig å «sikre nødvendig 
juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske 
forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av 
stor personlig og velferdsmessig betydning».

Rapportene har blitt presentert for Justis
departementet og justiskomiteens medlemmer og foren
ingen jobber målrettet sammen med andre organisasjoner 
på rettshjelpsfeltet for å rette et politisk fokus på tiltakene 
som er foreslått i rapportene.

Videre har foreningen jobbet sammen med 
ulike partigrupperinger for å få frem et dokument 8forslag 
om rettshjelpsordningene som helhet. Forslaget ble 
fremmet for Stortinget i begynnelsen av 2018. 

Avvikling av juryordningen

2017 ble året da juryordningen ble erstattet 
med meddomsrett. Advokatforeningen har gjennom hele 
prosessen vært kritisk til endringen og pekt på at det er 
helt avgjørende for straffeprosessens legitimitet at vanlige 
folk er i et betydelig flertall når samfunnet tar et oppgjør 
med den anklagede. Advokatforeningen argumenterte for 
en løsning med syv legdommere og to fagdommere, men 
mener at den vedtatte løsningen med fem legdommere og 
to fagdommere er tilfredsstillende.  
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Rettssak som rollespill  
i Oslo tinghus
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Partshjelp 

Advokatforeningen kan etter en konkret 
vurdering engasjere seg i pågående saker som har 
prinsipiell betydning for rettssikkerheten eller advoka
ters rammevilkår. I 2017 besluttet hovedstyret å tre inn 
som partshjelper i en sak for Gulating lagmannsrett om 
offentlig salær. Saken hadde sin bakgrunn i reduksjonen 
i reisegodtgjørelsen som ble vedtatt med virkning fra 
1. januar 2017, og gjaldt forståelsen av overgangsreglene. 
Foreningen og den ankende part vant frem i saken ved 
rettskraftig kjennelse av 8. juni 2017. 

Advokatforeningen var også partshjelper 
i en sak for Borgarting lagmannsrett om lovligheten av 
fengslingen av fire mindreårige søsken, som sammen 
med sine foreldre ble plassert på Trandum i tre uker før 
uttransportering til Kabul. Retten konkluderte – i tråd med 
foreningens og de ankende parters syn – at det forelå 
brudd på menneskerettighetene. Det ble blant annet 
konstatert brudd på EMK artikkel 8 om respekt for privatliv 
og familieliv og EMK artikkel 3 om umenneskelig eller 
nedverdigende behandling. Dommen av 31. mai 2017 er 
rettskraftig.

Lovutvalg og høringsuttalelser

Advokatforeningen har hatt 27 lovutvalg 
i 2017. Lovutvalgene bidrar til Advokatforeningens 
rettspolitiske arbeid ved å utarbeide høringsuttalelser. 
Lov utvalgene har i 2017 til sammen utarbeidet 97 hørings
uttalelser. Oversikt over høringsuttalelsene er inntatt i 
årsrapporten fra side 50 og er lagt ut på Advokatforenin
gens nettsider. Tillitsvalgte i Advokatforeningen deltar 
også jevnlig i høringer på Stortinget.

Menneskerettsutvalget 

Menneskerettsutvalget har i 2017 besøkt 
utlendingsinternatet Trandum og innledet en dialog med 
politiets utlendingsenhet om forholdene der. Dette vil 
følges opp med et uanmeldt besøk i 2018. Utvalget har 
videre et pågående arbeid om isolasjon. 

Videre har utvalgets leder, Frode Elgesem, 
vært leder i et ad hoc utvalg for næringsliv og menneske
rettigheter. Dette har resultert i utarbeidelsen av en veiled
ning for advokater om deres menneskerettighetsansvar i 
advokatvirksomheter, en egen veileder for internadvokater, 
samt anbefalinger om å legge til et punkt om advokaters 
menneskerettighetsansvar i Regler for god advokatskikk. 
De to veilederne ble vedtatt på første hovedstyremøte 

i 2018 og skal legges ut på Advokatforeningens nett
sider, mens endringer i Regler for god advokatskikk skal 
behandles av representantskapet etter en høringsrunde i 
kretsene. 

Utvalget har videre innledet et samarbeids
prosjekt med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 
om retten til fri rettshjelp i henhold til EMK artikkel 6. 
I tillegg har Menneskerettighetsutvalget sommeren 2017 
deltatt på en rettsobservasjon i Tyrkia i samarbeid med 
Tyrkiautvalget. 

Den 21. april 2017 arrangerte utvalget 
«Menneskerettighetsseminaret 2017 – personvern og over
våkning». Seminaret var vellykket med ca. 100 deltakere.

Utvalgets arbeid er også nærmere omtalt i 
årsrapporten, side 58.

Isolasjonsgruppen
I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en 

isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons  
og prosedyregruppen i utlendingsrett. Dette arbeidet har 
blitt videreført i 2017. Gruppen har som formål å prøve 
lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar 
imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker 
som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest) og saker 
hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel. 
Gruppen har mottatt fire saker i 2017, men har ikke gått 
videre med noen av disse. Gruppen består av Bendik Falch
Koslung (leder), Nora Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn 
og Vilde Svendsrud (representant fra fengselsgruppen i 
Jussbuss).

Rettshjelpsprosjekter i utlandet

Advokatforeningens internasjonale retts
hjelpsutvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda 
og Guatemala. Prosjektene drives i samarbeid med 
Uganda Law Society og La Asociación de Abogados 
y Notarios Mayas de Guatemala. Prosjektene yter fri 
rettshjelp, herunder både rådgivning og sakførsel, til 
under priviligerte i Uganda og Guatemala. I 2017 rundet 
prosjektet i Uganda 25 år, men videre arbeid er fortsatt 
nødvendig for at alle skal oppnå like rettigheter for loven 
og tilgang til domstolene.

Prosjektene har også som mål å bidra til å 
bygge rettsstaten i prosjektlandet, herunder styrke den 
lokale samarbeidspartneren til å bli en sterk og uavhengig 
rettspolitisk aktør. I Uganda har prosjektet syv operative 
rettshjelpskontorer som yter bistand til lokalbefolkningen. 
Prosjektet i Guatemala er særskilt rettet mot urfolkets 
rettigheter.
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ADVOKATETIKK OG DISIPLINÆRORDNINGEN

Advokatforeningens disiplinærsystem  
– disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget behandler klager på 
advokater som er medlem av Advokatforeningen. Sakene 
som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten 
har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk og/
eller har tatt for høyt salær. Advokatforeningen har syv 
regionale disiplinærutvalg, og det er kretstilhørigheten 
som avgjør hvilket utvalg som behandler en klage på en 
advokat.

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet ble avholdt 
1. juni 2017. På møtet deltok medlemmer fra disiplinær
utvalget og leder av Disiplinærnemnden. Statistikk for 
utvalg og nemnd ble gjennomgått og ulike problem
stillinger tilknyttet klagebehandlingen ble presentert og 
diskutert. Status for den nye klageordningen og bruk av 
mekling i klager mellom advokater ble også diskutert. 
Flere av utvalgsmedlemmene hadde innlegg. I tillegg til 
det årlige disiplinærutvalgsmøtet, har enkelte av disip
linær utvalget også avholdt selvstendige årsmøter.

Advokatforeningen er også sekretariat for 
Disiplinærnemnden, som er et frittstående klageorgan 
opprettet med hjemmel i lov og forskrift. Disiplinær
nemnden behandler klagesaker i første instans der 
advokaten ikke er medlem i foreningen, samt klager på 
beslutninger fra disiplinærutvalget der enten klager eller 
advokaten ønsker å få overprøvd beslutningen. 

Se mer om disiplinærutvalget på side 
60 i årsrapporten.

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Etikkutvalget har ansvar for å oppdatere 
kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk, som 
er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmesider. I 2017 
ble det gjennomført et arbeid med å gjøre kommentar
utgaven på nett mer brukervennlig. Arbeidet innebærer 
endring i oppsettet i retning av det oppsettet Rettsdata 
bruker i dag. Videre ble det etablert en søkefunksjon med 
flere søkekriterier, slik at det blir enklere å få mer presise 
treff i kommentarutgaven. 

Utvalget oppdaterer kommentarutgaven fort
løpende, for at den skal være et best mulig hjelpemiddel 
for våre medlemmer og publikum.

Foreningsmessige reaksjoner og innrapportering  
til Tilsynsrådet

Ett medlem ble ekskludert i 2017, og to 
søknader om innmelding eller gjeninnmelding ble avslått. 
Videre ble tre advokater innberettet til Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet. Alle tre innberetningene har sin 
bakgrunn i advokatenes håndtering av klientmidler.

Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden

I 2017 har sekretariatet vært med på å teste 
og videreutvikle en digital klageportal. Den vil innebære 
en modernisering i forhold til dagens papirbaserte løsning. 
I arbeidet har vi møtt på uforutsette utfordringer som det 
har tatt tid å løse. Arbeidet må likevel betegnes som å 
være i avslutningsfasen.

Advokatforeningen har også etablert et ad hoc 
utvalg som skal bidra til å nedarbeide restanser. Utvalget 
startet sitt arbeid høsten 2017 og har behandlet 42 saker 
i 2017. Alle sakene er avgjort innen ad hoc utvalgets korte 
saksbehandlingsfrist.

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017
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Statistikk for 2017

I 2017 kom det inn 533 nye klagesaker, noe 
som utgjør en oppgang på 15 saker i forhold til 2016. Totalt 
ble 538 saker behandlet, noe som er 24 flere saker enn i 
2016. Av innkomne saker ble 193 av sakene avvist. Dette 
er noe høyere enn i 2016, hvor tallet var 176. I 77 % av de 
avviste sakene, traff leder alene avvisningsbeslutningen. 

226 saker ble avgjort innen seksmåne
dersfristen, mens 271 saker ble avgjort imellom 6 og 12 
måneder. 40 saker er avgjort etter 12 måneder i 2017. 
Sammenlignet med fjoråret gir dette en oppgang i antall 
saker behandlet innen fristen med 29 saker. Det var en 
nedgang i antall saker behandlet mellom 612 måneder 
med 7 saker, og en nedgang i antall behandlede saker over 
12 måneder med 8.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle 
saker var 6,4 måneder, som tilsvarer en nedgang i saks
behandlingstiden fra 2016 med 0,1 måneder. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reali
tetsbehandlede saker var 7,4 måneder som er en oppgang 
på 0,1 måned fra 2016.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner viser 
statistikken at det i ca. 23 % av sakene er gitt kritikk, i 
ca. 5 % av sakene er gitt irettesettelse mens det i ca. 2 % 
er gitt advarsel.

Statistikken for 2017 skiller seg ikke vesentlig 
ut fra tidligere år når det gjelder hvilke bestemmelser i 
Regler for god advokatskikk som ble hyppigst brutt. Det 
er punkt 1.3 (saklig og korrekt opptreden), punkt 3.1.2 
(advokatens oppfølgning av oppdraget), punkt 3.3.1 
(rimelig salær), punkt 3.2.1 (interessekonflikt) og punkt 
1.2 (ivareta klientens interesse) som det var flest fellelser 
for. Statistikken viser også at det er færrest fellelser på 
bestemmelser som regulerer kollegiale forhold.

Trenden i statistikken viser at det er kommet 
inn flere klager i 2017 enn 2016, men at det samtidig er 
behandlet flere klager i 2017 enn i 2016. Flere av disse er 
avgjort innen seksmånedersfristen og færre er avgjort over 
seksmånedersfristen. Samtidig har den gjennomsnittlige 
saksbehandlingstiden gått ned.
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Medlemsoppslutning 

Advokatforeningen hadde ved utgangen 
av året 8800 aktive medlemmer, herav 7257 advokater 
og 1543 advokatfullmektiger. Dette er en økning på 
250 medlemmer eller 2,8 % fra 2016. Antall advokat
medlemmer har økt med 202 og antall advokatfullmektiger 
med 48. Kvinneandelen utgjør 38,5 %, som er en økning 
på 1,3 % fra 2016. 92 % av landets advokater er medlem 
av foreningen.

Studentmedlemskap 

Hovedstyret vedtok i 2017 at det skal åpnes for 
studentmedlemskap i Advokatforeningen for bachelor og 
masterstudenter. Dette skal gjennomføres i 2018. Arbeidet 
med den tekniske løsningen er godt i gang, og det er videre 
bestemt at det skal opprettes et eget utvalg for studenter. 
Innholdet i medlemskapet er tenkt å være faglig og rettet 
mot studenter som er interesserte i advokatrollen. 

Medlemskommunikasjon

Advokatforeningen er en sammensatt forening 
med høyt aktivitetsnivå på mange ulike områder. Dette 
skaper behov for effektiv og målrettet kommunikasjon 
med medlemmene, der man får presis informasjon om alt 
vi engasjerer oss i for å ivareta advokatbransjens ramme
betingelser og omdømme, om vårt tilbud av forsikringer, 
produkter, tjenester og arrangementer, samt om vårt 
ansvar for utarbeidelse og håndheving av Regler for god 
advokatskikk.

Sosiale medier

Advokatforeningen er tilstede i alle de 
viktigste sosiale mediene. Vi deler nyhetssaker og aktuell 
informasjon til våre følgere på Twitter (ca 3750 følgere), 
Facebook (ca 6400 følgere) og LinkedIn (ca 2800 følgere). 
I tillegg har vi en Facebookside for Advokatenhjelperdeg.
no som har ca 3400 følgere – denne har økt med over 1000 
følgere siden i fjor. I forbindelse med Rettshjelpsaksjonen 
i 2015 opprettet vi en egen Facebookgruppe; «Ingen 
rettssikkerhet uten rettshjelp» – for å dele informasjon 
og artikler knyttet til aksjonen. Denne gruppen er fortsatt 
aktiv og har nesten 3000 medlemmer. 

Advokatforeningen.no

Advokatforeningens nettsider gjør det enkelt 
å følge med på nyheter fra Advokatforeningen, samtidig 
som medlemmene lett skal kunne orientere seg i arbeidet 
med myndighetskontakt og rettspolitikk, få god medlems
rådgivning, samt få en god oversikt over møter, kurs og 
andre aktiviteter sentralt og i kretsene. Vi har i 2017 jobbet 
med å forbedre brukergrensesnittet på førstesiden.

Det var til sammen 141 600 brukere innom 
nettsiden i 2017, noe som er en økning på over 10 prosent 
fra året før. Det er nettsidene på mobil som øker mest. 
Mobilbruken på sidene har økt med 29 % siste år.

 Generalsekretærens blogg har fått økt 
hyppighet på blogginnlegg og økning i antall besøkende 
på bloggen. I 2016 hadde bloggen 7860 sidevisninger. I 
2017 var tallet 14 765, noe som tilsvarer nesten en dobling 
av besøkende.

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev er en viktig kommunikasjonsplatt
form mot våre medlemmer. Her formidles blant annet stoff 
som berører advokatbransjen og informasjon om forenin
gens arrangementer. 

I 2017 sendte vi ut til sammen over 280 
nyhetsbrev. De fleste nyhetsbrevene går bare ut til deler 
av medlemsgruppen, for eksempel kretser eller utvalgte 
advokatgrupper. Vi sender også ut et månedlig nyhetsbrev 
til alle medlemmene. I løpet av året fikk nyhetsbrevene nytt 
og oppdatert utseende.

MEDLEMSTJENESTER OG MEDLEMSKOMMUNIKASJON
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Advokatenes fagdager, advokatfesten og mottakelsen  
for nye advokater 

Advokatenes fagdager arrangeres i samarbeid 
med Juristenes Utdanningssenter. Formålet med fagda
gene er å være en faglig og sosial møteplass for advokat
bransjen. Deltakerne skal få et faglig utbytte, positiv 
opplevelse og tilhørighet til noe unikt. Det faglige tilbudet 
skal være praktisk rettet, aktuelt og ha høy kvalitet. 
Den faglige menyen skal treffe alle de store grupper av 
advokater og gi gode muligheter for den enkelte deltaker 
til å sette sammen sitt eget kurs. Sosialt skal fagdagene 
være et sted hvor man treffer gamle kjente, møter nye og 
uansett får følelsen av å være inkludert. 

Fagdagene 2017 ble som tidligere år en 
suksess. Det var 9 parallelle kurs som til sammen omfattet 
45 forskjellige temaer. Det deltok ca. 1500 personer på 
kurs, fest og møter. I evalueringen fra 2017 svarte 97,5 % 
av respondentene at de vil anbefale andre å delta på 
fagdagene.

Å få advokatbevilling er en stor dag i advokat
livet, og Advokatforeningen markerer denne begivenheten 
ved å invitere til en egen mottakelse under fagdagene for 
alle som har fått bevilling siste år. Over 100 nye advokater 
deltok i 2017. Både mottakelsen for nye advokater og 
Advokatfesten ble holdt på Taket av Steen & Strøm, og mer 
enn 800 var påmeldt festen.
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Talentprisen

Advokatforeningens Talentpris ble delt ut for 
sjette gang på Advokatfesten. Prisen går til det firmaet 
som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter 
– uavhengig av kjønn, etnisitet og andre ytre forhold. I 2017 
hadde juryen rettet søkelyset mot store advokatfirmaer 
med mer enn femti ansatte som kunne vise til konkrete 
resultater for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og 
beholder juridiske talenter. Vinneren i 2017 var Advokatfir
maet Thommessen. Juryen har fastsatt «kvinner i advokat
bransjen» som tema for Talentprisen 2018. Temaet ble 
annonsert i Advokatbladet i november 2017.

Rådgivning til medlemmene

Medlemsrådgivning er et av Advokat
foreningens sentrale medlemstilbud. Foreningen legger 
vekt på løpende å utvikle sin rådgivning til å være relevant 
og nyttig for medlemmene i deres drift av advokatvirk
somhet. I 2017 har foreningen arbeidet med å utarbeide en 
veileder om personverndirektivets betydning for advokat
virksomheter. Veilederen ble lagt ut på Advokatforeningens 
hjemmesider i februar 2018. Videre igangsatte Advokat
foreningen et arbeid med å utarbeide en håndbok om 
risikostyring av advokatvirksomheter. Advokatforeningen 
har også fokusert på å gi informasjon om de regler som 

gjelder for advokater som driver med eiendomsmegling. 
Før sommeren ble det utarbeidet oppdatert og omfat
tende informasjon om hvordan advokatene kan etterleve 
hvitvaskingsregelverket. Informasjonen er tilgjengelig på 
nettsidene.

Foreningen har til sammen 11 jurister i tillegg 
til fagpersoner med kompetanse til å veilede advokater 
om advokatvirksomhet. Vanlige spørsmål er knyttet til den 
praktiske fremgangsmåten for å starte opp egen advokat
virksomhet, valg av selskapsform og Advokatforeningens 
forsikringstilbud. 

Spørsmål knyttet til advokaters taushetsplikt 
er hyppig forekommende. Som en følge av større mobilitet 
i bransjen ser man en økning i henvendelser om hånd
tering av oppdrag og klienter i forbindelse med overgang 
til annet advokatfirma. En betydelig del av henvendelsene 
gjelder advokatetikk og spørsmål fra advokater som 
ønsker å drøfte konkret og få veiledning om hvordan de 
skal forholde seg for ikke å bryte Regler for god advo
katskikk. 

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017
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Forsikringstilbud

Et av Advokatforeningens viktigste medlem
stilbud er forsikring, med profesjonsansvarsforsikringen 
som det mest sentrale tilbudet.

Advokatforeningen administrerer selv 
til budene om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvars
forsikring for advokatvirksomhet og eiendomsmeglings
virksomhet (med unntak av firmaløsningen) og styre
ansvarsforsikring, i tillegg til ansvarsforsikringen for bo og 
bobestyrere. Administrasjon knyttet til de øvrige forsi
kringstilbudene utføres av foreningens forsikringsmegler, 
Lockton Companies AS. 

I 2017 har en vesentlig del av arbeidet utover 
de vanlige administrasjonsoppgavene, vært knyttet 
til gjennomføringen av anbud på tilbudene om sikker
hetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring, styrean
svarsforsikring, og kontorforsikringene; tjeneste og 
fritidsreiseforsikring, yrkesskadeforsikring, ulykkes
forsikring, familieulykkesforsikring og eiendelsforsikring. 
Ny forsikrings giver fra og med 1. januar 2018 på disse 
for sikringstilbudene er Gjensidige Forsikring ASA.

Avtalen med Zürich som forsikringsgiver på 
tilbudet om ansvarsforsikring for bo og bobestyrere løp 
til 31. desember 2017. Advokatforeningen har derfor i 2017 
også gjennomført forhandlinger med Zürich, som resul
terte i en ny treårsavtale med Zürich. 

Profesjonsansvarsforsikringen  
– kollektiv ordning og firmaordning

Advokatforeningen har over 40 års er faring 
med profesjonsansvarsforsikring for advokater, og 
foreningen arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal 
ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. I 2017 
har 4 090 advokater og advokatfullmektiger vært for sikret 
gjennom Advokatforeningens tilbud om individuell 
profesjons ansvarsforsikring. Dette er en økning på 2 % fra 
2016. Premien for 2018 går på de fleste dekningene ned 
med cirka 2 %.

I tillegg til den individuelle profesjonsansvars
dekningen, har Advokatforeningen siden 2007 tilbudt 
profesjonsansvarsforsikring for advokatfirmaer – firma
dekning. Advokatforeningen har utviklet et eget vilkårs
sett for advokatfirmaene. Ved utgangen av 2017 var 54 
advokatfirmaer forsikret gjennom ordningen, i alt 1616 
medlemmer. Dette er en netto økning på syv firmaer fra 
2016. Et advokatfirma har gått ut av ordningen og åtte nye 
har kommet til. 

Summen av medlemmer som benytter den 
individuelle dekningen og firmaordningen gir en oppslut
ning om profesjonsansvarsforsikringen blant medlemmene 
på 66 %. Det er samme prosentoppslutning som i 2016. 

Premieutvikling grunndekning 2004-2018 (kr)
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Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikring er prisgunstig, 
og foreningen jobber for at premien skal være lav samtidig som vilkårene 
skal være markedets beste. I 2004 kostet grunndekningen kr 9 856. 
Premien for 2018 er kr 7 160 – betydelig lavere enn premien var i 2004.
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Tilleggsdekning for eiendomsmegling

I 2017 har 847 medlemmer hatt tilleggs
forsikring for eiendomsmegling, noe som er en nedgang på 
2 % sammenliknet med 2016. Antallet har vært synkende i 
flere år. Nedgangen antas å ha sammenheng med at det for 
noen år siden ble innført et særskilt etterutdanningskrav 
for eiendomsmegling. Selv om antallet forsikrede går ned, 
har antallet eiendomsmeglingsoppdrag og omsatt volum 
økt i 2017.

Styreansvarsforsikring

Tilbudet om styreansvarsforsikring er rettet 
mot medlemmer som har styreverv i eksterne selskaper 
der det ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for 
hele styret, og er en individuell styreansvarsforsikring. 
Medlemmene av Advokatforeningen har faktisk tilbud  
om markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring, 
og den kan dekke for inntil 50 styreverv.

Forsikringen har en utvidet forsikringsperiode 
på tre år, såkalt etterdekning, som betyr at forsikringen 
dekker krav som fremsettes mot advokaten inntil tre år 
etter at styrevervet opphørte. En større positiv vilkårs
endring fra og med 2018, er at advokatens frist for å melde 
krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) utvides fra ett 
til tre år. Ved utgangen av 2017 har 281 medlemmer denne 
styreansvarsforsikringen, som utgjør en økning på 3 % 
sammenliknet med forrige år. 

Øvrige kontorforsikringer

Advokatforeningens øvrige kontorforsikrings
tilbud omfatter tjeneste og fritidsreiseforsikring, yrkes
skadeforsikring, ulykkesforsikring, familieulykkesforsikring 
og eiendelsforsikring 

Ny forsikringsgiver fra og med 1. januar 2018 er 
Gjensidige Forsikring ASA, og det er agentforetaket Norsk 
forsikring som vil håndtere tilbudene for Gjensidige Forsik
ring ASA, slik de også gjorde for AIG, som var forsikrings
giver frem til 31. desember 2017. Oppslutningen om disse 
forsikringene har vært lav i alle år, men i løpet av 2017 har 
oppslutningen økt med 8 %. 

Bo og bobestyrerforsikring

Advokatforeningen har siden 2009 admi
nistrert ansvarsforsikringen for bostyrer i konkurs og 
bobestyrer i offentlig skifte av dødsbo. Bo og bobestyrer
forsikringene er dermed ikke et medlemstilbud, men et 
tilbud til alle advokater. 

Nåværende avtale med forsikringsgiver Zürich 
utløp 31. desember 2017. Etter forhandlinger besluttet 
Advokatforeningen å fornye avtalen med Zürich med tre 
nye år, siden foreningens ønsker til endringer i vilkårene ble 
akseptert og forsikringspremien ble redusert.

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring er en svært viktig 
forsikring for selvstendig næringsdrivende, siden ytelsene 
fra Folketrygden er begrenset ved sykdom. Advokat
foreningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt 
tilpasset advokatvirksomhet.

Høsten 2016 var forsikringstilbudet på anbud, 
og som følge av det ble premien redusert med 17% fra 
1. januar 2017. I tillegg fikk ble nivået på mulig forsikrings
utbetaling økt til kr 4000. I 2017 utarbeidet Advokat
foreningen en «sykeavbruddskalkulator», som ligger ute på 
foreningens hjemmeside. Kalkulatoren beregner maksimal 
forsikringsutbetaling ut fra opplysninger medlemmet 
taster inn, som er til hjelp ved valg av dagpengebeløp, og 
den beregner premien. Ved utgangen av 2017 er det 634 
medlemmer som benytter tilbudet om sykeavbrudds
forsikring, som er en økning på 13 % sammenliknet med 
2016.

Gruppelivsforsikring

Advokatforeningens tilbud om 
gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring 
og en uføre dekning (uførekapital). Medlemmet vurderer 
selv om det bare ønsker å tegne dødsrisikoforsikringen 
eller om det også ønskes en uførekapitaldekning. 
Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende 
individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en 
gjeldsforsikring. Spesielt for Advokatforeningens tilbud 
er at medlemmet kan få hele 50 G som dekningsgrad på 
dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen. 
Høsten 2016 ble det gjennomført anbud på 
gruppelivsforsikringen, og det ble oppnådd en betydelig 
prisnedgang med virkning fra 1. januar 2017. Ved utgangen 
av 2017 er det 454 medlemmer som har forsikringen, som 
er en økning på 18 % sammenliknet med 2016.
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Andre medlemstilbud

Advokatforeningen har i tillegg til forsikrings
tilbudet, rabattavtaler innenfor banktjenester (Handels
banken), kredittkort (Eurocard), arkivering (Iron Mountain), 
translatørtjenester (Amesto Translations), kopieringsrettig
heter (Kopinor) og hotel (Bristol og Nordic Choice Hotels).

Mekling.no

Mekling.no ble lansert i 2017 og er en egen 
nettside om mekling. På denne nettsiden finnes informa
sjon om mekling rettet mot publikum og næringsliv. Alle 
sertifiserte meklere får tilbud om plass på nettsiden, slik at 
publikum kan finne frem til en mekler. 

Krisebistand til advokater

Representantskapet vedtok 1. juni 2017 
endelig oppløsning av Støtteforeningen. Støtteforeningen 
var stiftet i 1891 og hadde som oppgave å gi økonomisk 
bistand til medlemmer som hadde kommet i vanskeligheter. 

Advokatforeningen har i stedet en ordning 
med krisebistand som består av akutthjelp og det 
ny opprettede faste utvalget for krisebistand. Intensjonen 
har vært at disse to ordningene skal samkjøres, slik at 
Advokat foreningens krisebistandsordning kan forbedres 
og markedsføres bedre blant medlemmene. Akutthjelp 
ble etablert i 2011 og er et tilbud til medlemmer som er 
i en akutt situasjon, for eksempel på grunn av sykdom, 
rus eller familieproblemer. Advokatforeningen kan i slike 
tilfeller engasjere en ekstern advokat eller annen fagperson 
til å bistå medlemmet. Målet er å hjelpe advokaten 
tilbake i arbeid, samt å forhindre at klinter lider rettstap. 
Advokat hjelp i slike saker har blitt engasjert med Advokat
foreningen som oppdragsgiver, med den til enhver tid 
gjeldende salærsats, oppad begrenset til kr 30 000. 

Lønnsundersøkelse og lønnskalkulator

Advokatforeningen kartlegger ved utgangen 
av hvert år inntektsforholdene for medlemmer ansatt 
i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig 
sektor gjennom en lønnsundersøkelse. Undersøkelsen 
danner grunnlag for en lønnsstatistikk og kalkulator for 
ansatte advokater og advokatfullmektiger. Sammen utgjør 
disse et av foreningens mest etterspurte medlemstilbud. 
Tallene som ble innsamlet i desember 2017 viser at lønns
veksten i bransjen var noe lavere i 2017 enn den har vært 
de siste årene. Bedriftsadvokatene og ansatte advokater 
går mest ned, mens offentlige advokater har hatt en svak 
økning i lønn. Lønnsundersøkelsen har i 2017 fått et mer 
omfattende format enn tidligere år og inneholder fra og 
med 2017/2018 også historiske data. 

Forum for de store advokatfirmaene

Advokatforeningen har sammen med forenin
gens største medlemsbedrifter etablert Forum for de store 
advokatfirmaene. Forumet består i dag av 13 advokatfir
maer. I Forumet møter managing partner eller styreleder 
fra hvert advokatfirma. I 2017 ble det avholdt møte om ny 
hvitvaskingslov og advokaters taushetsplikt. På høsten 
ble det arrangert en seminarrekke om digitalisering i 
advokatbransjen. Seminarene ble holdt av to forskere som 
forsker på digitalisering i kunnskapsintensive organisa
sjoner generelt og i advokatbransjen spesielt, professor 
Karl Joachim Breunig og førsteamanuensis Tale Skjølsvik 
fra HIOA. 

Den store firmadagen

Den store firmadagen, som er et årlig arrange
ment, ble arrangert for tredje gang i 2017. Til firmadagen 
inviteres styreleder og managing partner i de 40 største 
advokatfirmaene til seminar med etterfølgende middag. 
Tema for årets seminar var blant annet rus problemer i 
bransjen, digitalisering i advokatbransjen og hvordan 
inngå avtaler om kunstig intelligens. I tillegg var det til 
stede innledere fra NSB og Forsvarsmateriell som rede
gjorde for hva de vektlegger ved innkjøp av advokat
tjenester. Den store firmadagen er en møteplass der den 
øverste ledelsen i de store advokatforetakene kan møtes 
for å utveksle erfaringer og forhåpentligvis få innspill til 
driften av foretakene. Dagen ble rundet av med en middag 
på Lysebu.
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Etterutdanning

Advokatforeningens medlemmer skal 
gjennom føre minst 80 etterutdanningstimer i løpet av en 
femårsperiode. 2017 var det fjerde året i inneværende 
periode (20142018), og antallet kursregistreringer øker 
for hvert år. I juni mottok alle medlemmer som ikke har 
gjennom ført 80 timer en utskrift av sin timeoversikt sendt 
per brev. Det ble i tillegg sendt påminnelser i nyhetsbrev 
på epost med oppfordringer om å sjekke timestatus på 
Advokatforeningens hjemmeside («Min side»). Medlem
mene kan til enhver tid sjekke sine timer og registrerte 
kurs her. De kan også registrere kurstimer selv. 

I 2017 registrerte Advokatforeningen om 
lag 26 000 kursdeltakelser, der omtrent halvparten ble 
registrert av medlemmene selv på «Min side». Tilsvarende 
tall for 2016 og 2015 var henholdsvis 22 000 og 17 500. 
I tillegg registrerer Juristenes Utdanningssenter alle som 
går på kurs som arrangeres av dem og i kretsene.

Advokatforeningens kursvirksomhet 

Kurs arrangert av Advokatforeningens faste 
utvalg, faggrupper og kretser er et sentralt tilbud til 
våre medlemmer. I Advokatforeningens kretser har det 
i 2017 blitt arrangert om lag 40 kurs. Hvert år innvilger 
JUS ca. 400 000 kroner til kretsene, hvilket primært er 
øremerket foredragshonorar. Forsvarergruppen arran
gerte sitt årlige høstseminar; denne gangen med over 
250 del tagere. Menneskerettsutvalget arrangerte også i 
år Menneskerettighetsseminaret med over 100 deltagere. 
I tillegg har bedriftsadvokatutvalget og kvinneutvalget 
arrangert flere kurs og seminarer. 

Juristenes utdanningssenter (JUS)

JUS representerer Advokatforeningens 
viktigste kurstilbud til våre medlemmer. JUS er medar
rangør av Advokatenes fagdager – foreningens største 
kursbegivenhet, i tillegg til å arrangere om lag 150 kurs i 
året. JUS er en sterk merkevare med stor gjenkjennelighet 
blant medlemmene. Det skal både romme faglig bredde 
og dybde, og være relevant for jurister og advokater i hele 
Norge.

 I 2017 utvidet JUS sitt kurstilbud med en 
rekke ekurs. Satsingen på digitale læringsformer blir et 
viktig tilbud for å øke tilgjengeligheten av fagtilbudene. 
Teknologiske verktøy gir også mulighet for å kombinere 
tilstedeværelseskurs med formidling gjennom digitale flater.

En annen spennende og ny kursutvikling er 
konseptet Fagforum. JUS tilbyr nå fagforum innen flere 
rettsområder, som arbeidsrett, erstatningsrett, compliance 
og ledelse.

I 2017 hadde JUS over 13 600 påmeldinger 
til kurs. Om lag en tredjedel av medlemmenes kursvirk
somhet skjer gjennom JUSkurs. Tilsvarende tall for 2016 
var 10 436 påmeldinger til kurs.

Advokatkurset og tapaskvelder

Generalsekretæren har også i 2017 holdt fore
drag om advokatyrket og advokatrollen på advokatkursets 
første dag. JUS deler ut Advokathåndboken som pensum 
på kurset.

Advokatforeningen har dessuten arrangert 
tapaskvelder for deltakerne på advokatkurset i egne 
lokaler etter kursets første dag. I alt har det vært arrangert 
seks vellykkede tapaskvelder i 2017, med 3545 del takere 
på hvert arrangement – både medlemmer og ikke
medlemmer. Deltakerne ønskes velkommen av sentrale 
tillitsvalgte i foreningen og ansatte i Advokatforeningen. 
Det informeres om Advokatforeningen generelt og om 
Yngre Advokater spesielt. Tapaskveldene ses på som et 
viktig bidrag til arbeidet med å verve flere nye medlemmer.

Advokatjobb.no

Advokatjobb.no er advokatmarkedets egen 
stillingsportal, og samler ledige stillinger for jussNorge 
på ett sted: Her finnes alt fra ledige partnerstillinger til 
advokatfullmektiger og advokatsekretærer, samt advokat
stillinger i det offentlige og i det private. Ledige plasser 
i kontorfellesskap annonseres her, samt dommer og 
juriststillinger. 

Portalen er også attraktiv for de studenter, 
som finner ledige traineestillinger under portalens 
traineefane. Under Nytt om navnfanen vises alle ferske 
jobbbytter med navn og bilder. Portalen er godt besøkt, 
og antall sidevisninger har økt med 35 prosent fra 2014 til 
2017. Portalen har også stadig økende omsetning. 

Advokatjobb.no profileres på Advokat
foreningen.no og i Advokatforeningens månedlige 
nyhetsbrev, og i Advokatbladet og på Advokatbladet.no. 
Løsningen er tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon, og 
man kan abonnere på epostvarsel på ønskede stillinger.

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017
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ADVOKATBLADET

Advokatbladet kommer ut en gang i måneden, 
med unntak av juli og august. Bladets opplag var i 2017 i 
underkant av 10 000, og bladet har 26 000 lesere.

Advokatbladet skriver om advokatbransjens 
rammevilkår, om trender og utvikling i yrket, om etikk og 
disiplinærbrudd, og om fremragende prestasjoner i yrket.

Advokatbladet følger tett opp bransjeut
fordringer som kvinnemangel og hardt arbeidspress, og 
skriver om utfordringene som møter ulike typer advokat
virksomhet rundt om i landet.

Advokatbladet skriver også om rettspolitikk, 
nye lover og om advokaters syn på ulike lovforslag. Vi har 
faste fagsider om rettstilstanden der vi skriver om nye 
dommer. 

Advokatbladet rapporterer fra Advokat
foreningens politiske og rettspolitiske arbeid, og dekker 
debatter og arrangementer i bransjen, for eksempel den 
årlige advokatkåringen av landets beste forretnings
advokater, samt en rekke rettspolitiske debatter – for 
eksempel om maksstraffer og om sovevoldtekter.

Nesten alle landets advokater – ni av ti – får 
bladet i postkassen, samt våre nyhetsbrev i sin innboks. 

Bladet leses også av justispolitikere på Stor
tinget, i Justis og beredskapsdepartementet, og av ledere 
og ansatte ved domstolene, samt av nøkkelpersoner i den 
øvrige forvaltningen og i media.

 2017 var året da begrepet legal tech plutselig 
var på alles lepper. Det ble gjennom året arrangert en 
rekke paneldebatter, seminarer og events om teknologi
utviklingen i advokatbransjen som Advokatbladet dekket. 

«Advokater i fremtiden» var temaet da Oslo 
krets arrangerte paneldebatt på sitt årsmøte i mars, og i 
november var Advokatbladet en av partnerne bak arrange
mentet Future Lawyer 2017, et stort heldagsarrangement 
om fremtidens advokatbransje i regi av Shifter, en nettside 
som skriver om startups og den nye økonomien.

Advokatbladet dekket også oppstartmøtet til 
Oslo Legal Tech MeetUp, et uformelt forum av advokater, 
gründere og teknologinteresserte som kommer sammen 
«for å diskutere hvordan teknologi kan bli brukt til 
å disruptere, innovere og forbedre den tradisjonelle 
advokat bransjen i Norge», som de sier selv.

Advokatbladet fortsetter å vokse på nett.  
Fra 2016 til 2017 økte trafikken til våre nettsider med drøye 
30 prosent. I snitt hadde nettsidene 15 700 brukere og 
28 750 sidevisninger pr. måned.

Redaksjonen deler saker i sosiale medier, 
både på Facebook, Twitter og Instagram.
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Advokatenhjelperdeg.no

Advokatforeningens forbrukerportal 
Advokaten hjelperdeg.no ble lansert i 2006. I 2017 ble 
nettsiden oppgradert til ny plattform. Nettsiden hadde 
731 579 besøkende i 2017. Dette utgjorde en nedgang 
som skyldes synkende besøkstall på grunn av den gamle 
plattformen før oppgradering, og at Google i tiden etter 
oppgraderingen brukte lang tid på indeksering av sidene. 
Besøkstallene er nå igjen stigende. 89 % av de besøkende 
kommer til nettstedet via søkemotorer – og da ofte direkte 
til nettstedets artikler om forbrukerjuss.

«Finn advokat» er nettsidens mest populære 
tjeneste, tett fulgt av «Spør advokat». Her kan forbrukerne 
stille spørsmål til utvalgte advokater. Tjenesten mottar 
mellom 100 og 150 spørsmål i uken, og vi svarer på rundt 
25 % av spørsmålene som kommer inn. De mest populære 
artiklene er «Taper trygderettigheter ved flytting», «Slik 
skriver du samboeravtale» og «Den vanskelige odels
retten».

Advokatvakten

I Advokatforeningens kretser organiseres det 
advokatvakttjenester hvor det gis inntil 30 minutter gratis 
juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene 
arrangeres, og hvor mange advokater som er tilgjengelig, 
varierer fra sted til sted. I 2017 kunne Advokatforeningen 
tilby advokatvakt 35 ulike steder i Norge. Tilbudet ytes 
gratis av medlemmer av Advokatforeningen. Advokat
vakten er et populært rettshjelpstilbud som blir hyppig 
brukt av publikum.

Publikumsservice

Advokatforeningen har en egen telefon for 
publikumshenvendelser som er åpen hver dag kl. 12.00
15.00. I tillegg besvares henvendelser per brev og epost. 
Majoriteten av henvendelsene gjelder spørsmål om klage 
på advokat, disiplinærordningen og hvordan komme i 
kontakt med advokat for juridisk rådgivning.

HOVEDSTYRETS BERETNING 2017
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Hovedstyret

Hovedstyret har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Jens Johan Hjort, leder (til 2018)
Pål Behrens, nestleder (til 2018)
Susanne Munch Thore,  
medlem av arbeidsutvalget (til 2020)
Arild Christian Dyngeland (til 2020)
Lilli Marie Brimi (til 2018)
Marius O. Dietrichson (til 2020)
Hallvard Bjørnarsson Østgård (til 2020)
Leif Oscar Olsen (til 2020)
Ida Helene Braastad Balke (til 2018)
Lene Høivang (til 2018)
Live Wilhelmsen Lindholm (til 2018)

John Erik Aarsheim ble valgt som Yngre advokaters 
observatør til hovedstyret på representantskapsmøtet 
1. juni 2017.

Hovedstyret har avholdt syv møter i 2017.
Arbeidsutvalget i Advokatforeningen består 

av styrets leder, nestleder og hovedstyremedlem Susanne 
Munch Thore.

Representantskap

Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 
1. juni 2017 i Oslo. Møtet behandlet hovedstyrets beretning 
og foreningens regnskap for 2016. 

Kretsledermøte ble avholdt 24. november 
2017 i Oslo.

Regnskap 2017

Advokatforeningens aktivitetsbaserte regn
skap er inntatt i årsrapporten. Aktivitetsbasert regnskaps
rapportering gir informasjon om i hvilken grad foreningen 
lykkes med å oppfylle sine mål og hvor effektivt midlene 
blir benyttet. Aktivitetsbasert styring gjør det også enklere 
å vurdere foreningens utvikling over tid

Aktivitetsregnskapet for 2017 viser et 
aktivitets  resultat på kr 2 931 344, (overskudd). Budsjettert 
aktivitetsresultat for 2017 var på kr 295 620, (overskudd). 

Formålsprosenten 2017 er på 80,3 %. Det vil si at 
80,3 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. 
Til sammenligning var formålsprosenten i 2016 på 78,5 %. 

Formålskapitalen pr. 31.12.2017 utgjør 
kr 88,2 mill. hvorav fri formålskapital utgjør kr 56 mill., 
som nå tilsvarer ca. 1 års drift. 

Advokatforeningen har etter hovedstyrets 
mening en solid og sunn økonomi som tilsier at forutset
ningen for fortsatt drift er til stede. Etter hovedstyrets 
oppfatning gir det fremlagte resultat og balanse med 
til hørende noter et rettvisende bilde av foreningens utvik
ling og drift. For øvrig vises det til regnskap og balanse 
inntatt i årsberetningen.

Miljø og likestilling

Virksomheten drives i Juristenes hus med 
adresse Kristian Augusts gate 9, Oslo. Foreningen 
har ingen fysisk produksjon og forurenser således 
ikke det ytre miljø. Det var per 31.12.2017 til sammen 
37 med arbeidere i Advokatforeningen, hvorav 2 ansatt i 
engasjement og 1 ansatt i permisjon uten lønn. Kvinne
andelen er på 79 %. I Advokatforeningens styre er det 
5 kvinner (41,7 %) og 7 menn (58,3%) inkl. observatør 
Yngre advokater. Generalsekretæren er kvinne. Syke
fraværet i sekretariatet var på 6,3 % i 2017 mot 3,9 % i 
2016. Det legemeldte sykefraværet var henholdsvis på 
7,2 % for kvinner og 2,7 % for menn. Det egenmeldte syke
fraværet var totalt på 0,9 %, som var identisk med 2016. 
Det ble ikke rapportert om personskader i 2017. Advokat
foreningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

FORENINGSORGANENE

ØKONOMI OG DRIFT
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REGNSKAP

MEDLEMSINNTEKTER NOTE 2017 2016

Kontingent  48 810 705 46 045 611
Avgift ved manglende etterutdanning  0 20 000
Andre Medlemsinntekter  329 704 311 760

Sum Medlemsinntekter 1 49 140 409 46 377 371

DRIFTSINNTEKTER   

Forsikringsgebyr  7 392 894 7 003 444
Kursinntekter   5 687 561 5 123 383
Annonseinntekter  2 018 232 2 077 964
Salgsinntekter  832 088 1 450 378
Diverse inntekter  493 774 517 015

Sum driftsinntekter 1 16 424 549 16 172 184

Netto Finansposter  5 489 722 3 009 653

Sum inntekter 2 71 054 680 65 559 208

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7  

Advokatprofesjonens interesser og omdømme  9 402 742 9 003 430
Rettssikkerhet og rettspolitikk  6 552 804 4 847 867
Advokatetikk og disiplinærordningen  9 069 960 9 248 615
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon  22 722 409 20 943 309
Gratis råd og rettshjelp til publikum  1 513 570 3 023 957
Advokatbladet  5 459 022 5 344 313

Sum kostnader til foreningens formål 2 54 720 507 52 411 491

Administrasjon  3, 6, 7 8 427 803 8 715 539
Styreorganer  4 975 025 4 901 721

Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 13 402 829 13 617 260

Årets Aktivitetsresultat  2 931 344 -469 543

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   

Overført IMRfond  0 -219 775
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser  -11 713 -542 404
Overført Støtteforeningens underskudd og resterende EK  0 -299 315
Overført Annen formålskapital  2 943 057 591 951

Sum disponeringer 14, 15 2 931 344 -469 543
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EIENDELER NOTE 2017 2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler 8 10 627 396 11 201 018
Langsiktige fordringer 9 13 286 973 12 925 233
Aksjer 10 3 850 000 3 850 000
Driftsmidel Advokatforeningens kretser   47 200  47 200

Sum anleggsmidler  27 811 569 28 023 451

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 11 71 443 467 77 143 636
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser  1 281 718 1 194 040
Finansielle omløpsmidler 12 63 109 305 58 642 923
Bankinnskudd  13 14 977 200 11 286 082
Bankinnskudd – forsikring  12 102 189 6 480 931
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser  9 744 303 9 433 458

Sum omløpsmidler  172 658 182 164 181 070

Sum eiendeler  200 469 751 192 204 522

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Kompensasjonsfond  22 800 731 22 800 731
Egenkapital Advokatforeningens kretser  9 413 219 9 424 917
Støtteforeningen   1 395 631

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 32 213 950 33 621 279

Fri formålskapital 
Annen formålskapital  56 027 596 56 743 757

Sum fri formålskapital  56 027 596 56 743 757

Sum formålskapital 15 88 241 546 90 365 036

Gjeld 
Avsetninger 
Pensjonsforpliktelser 16 13 383 144 9 331 343
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 2 510 248 - 801 664
Andre avsetninger  1 500 000   0

Sum avsetninger  17 393 392 8 529 679

Kortsiktig gjeld
Skyldig forsikringspremie 18 28 196 786 28 448 528
Kreditorer  15 827 658 16 493 234
Annen kortsiktig gjeld 11 43 697 389 44 282 041
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser  1 660 002 1 249 782
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  5 452 979 2 836 222

Sum kortsiktig gjeld  94 834 813 93 309 807

Sum gjeld  112 228 205 101 839 486

Sum formålskapital og gjeld  200 469 751 192 204 522

REGNSKAP BALANSE

OSLO 16. MARS 2018

JENS JOHAN HJORT

PÅL BEHRENS

ARILD CHRISTIAN DYNGELAND

IDA HELENE BRAASTAD  

BALKE 

MARIUS O. DIETRICHSON

LILLI MARIE BRIMI

LIVE WILHELMSEN LINDHOLM

LEIF OSCAR OLSEN 

LENE HØIVANG

SUSANNE MUNCH THORE

HALLVARD B. ØSTGÅRD

MERETE SMITH

Generalsekretær
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps
lovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk 
for ideelle organisasjoner. 

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og 
Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende 
mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert 
i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2017 er satt opp med 
sammenligningstall fra 2016.

Inntekter
Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres 
over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over 
abonnementsperioden. Andre inntekter 
resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen 
er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader
Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av 
midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og 
administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert 
lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. 
Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, 
telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom 
aktivitetene i henhold til antall årsverk som er 
registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen 
av felleskostnader. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunk
tet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er 
tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er 
verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse
føres til nominelt mottatt beløp på etableringstids
punktet

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost 
og driftsmidler med begrenset levetid avskrives 
over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd 
til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntekts
føres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på 
erfaringstall.

Pensjoner
Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen 
balanseføres med virkning fra 31.12 2015. 

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som 
finansieres over drift vurderes til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger 
innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot 
organisasjonens egenkapital. Periodens netto 
pensjonskostnad klassifiseres som lønns og 
personalkostnader.

Skatt
Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

NOTER
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1  MEDLEMSINNTEKTER OG DRIFTSINNTEKTER

Medlemskapet i Advokatforeningen er et indi viduelt 
medlemskap. Hvert medlem betaler medlems
kontingent til foreningen og kontingent til kretsene. 
Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. 
Alle kontingentene faktureres i desember året 

før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre 
medlemsinntekter er avgift ved manglende etter
utdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har 
kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag.

 
   medlems- krets--
år   kontingent kontingent

2014   36 299 785 5 336 830
2015   37 654 460 5 378 520
2016   40 524 790 5 520 821
2017   43 117 185 5 693 520

2 SPESIFISERING AV INNTEKTER OG FORBRUKTE MIDLER ETTER ART

inntekter   2017 2016

Kontingent   48 810 705 46 045 611
Andre medlemsinntekter   329 704 311 760
Publikasjons og annonseinntekter   2 850 321 3 528 341
Forsikringsgebyr   7 392 894 7 003 444
Kursinntekter   5 687 561 5 123 383
Diverse inntekter   493 774 517 015
Etterutdanning   0 20 000

Sum inntekter   65 564 960 62 549 555

kostnader    

Publikasjon og annonsekostnader   2 192 289 3 287 347
Personalkostnader   28 958 689 27 982 843
Personalkostnader tillitsvalgte   4 105 743 3 854 650
Avskrivning   2 309 522 2 072 392
Kontor, IKT, porto kostnader   9 003 333 6 676 224
Ekstern driftsbistand (innleide tjenester)   6 336 298 7 465 645
Annen driftskostnad inkl. møte og reise kostnader   8 200 499 7 667 991
Kostnader Advokatforeningens kretser   7 016 966 7 021 654

Sum   68 123 338 66 028 745

Netto finansposter   5 489 723 3 009 653

Årsresultat   2 931 344 -469 538
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3  FORDELING AV FELLESKOSTNADER MELLOM AKTIVITETER OG ADMINISTRASJON

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, 
telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de 
ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i 
henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. 
Administrasjonskostnader er kostnader til drift av 

sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap 
inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av 
felleskostnadene. 

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt 
på de ulike formål.

    ANDEL ANDEL
    FELLESKOSTNADER PROSENT 

Advokatprofesjonens interesser og omdømme   1 640 018 20 %
Rettssikkerhet og rettspolitikk   1 114 794 13 %
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 574 365 19 %
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   2 362 202 28 %
Gratis råd og rettshjelp til publikum   196 959 2 %
Advokatbladet   590 877 7 %
Administrasjon   722 183 9 %
Styreorganer   196 959 2 %

Sum felleskostnader   8 398 358 100 %

4 PERSONALKOSTNADER

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, Disiplinær
nemnden, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

   FAST ANSATTE TILLITSVALGTE SUM

Lønn, feriepenger og honorar  19 916 994 3 218 124 23 135 118
Pensjon, pensjons og personalforsikringer  3 301 417 0 3 301 417
Arbeidsgiveravgift  3 367 119 887 619 4 254 738
Andre ytelser  2 373 159 0 2 373 159

Sum personalkostnader  28 958 689 4 105 743 33 064 432

   PENSJON/ 
LØNN OG GODTGJØRELSE    PERSONAL  ANDRE 
TIL STYRET OG GENERALSEKRETÆR  LØNN FORSIKRING YTELSER

Generalsekretær  1 801 715 132 133 148 007
Hovedstyrets leder  750 000   16 533

Sum godtgjørelse  2 551 715 132 133 164 540

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjons
alder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar. Det var pr 31.12.2017 ansatt 37 personer i sekretariatet som 
til sammen har utførte 30 årsverk.

5  FORMÅLSPROSENT

Hvor mye av Advokatforeningens totalkostnader 
som knytter seg direkte til foreningens formål, 
utgjør formålsprosenten og er for 2017 på 80,3 %. 
Tilsvarende var formålsprosenten i 2016 på 79%, 
2015 på 81%.

6  YTELSER TIL REVISOR

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot 
administrasjonskostnader og utgjør for 2017.

Revisjonshonorar 174 891
Attestasjonstjenester 35 234
Andre ytelser 122 872

Sum ytelser til revisor 332 997

Alle tall er inklusiv merverdiavgift 
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7  ADVOKATFORENINGENS KRETSER

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter 
kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER   2017 2016

Kretskontingent   5 693 520 5 520 821
Andre medlemsinntekter   329 704 311 760

Sum medlemsinntekter   6 023 224 5 832 581

DRIFTSINNTEKTER  

Kursinntekter    2 596 869 2 307 383

Sum driftsinntekter   2 596 869 2 307 383 

Netto finansposter   64 005 63 671

Sum inntekter   8 684 098 8 203 635

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

Advokatprofesjonens interesser og omdømme   0 206 935
Rettsikkerhet og rettspolitikk   0 0
Advokatetikk og disiplinærordningen   1 203 203 1 188 889
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   6 063 502 5 781 320
Gratis råd og rettshjelp til publikum   195 621 249 263

Sum kostnader til foreningens formål   7 462 326 7 426 407

Administrasjon    451 949 315 425
Styreorganer   781 536 1 004 207
Eliminerte kostnader   -1 690 558 -1 724 386

Sum kostnader   7 005 253 7 021 653

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 86% av kretsenes kostnader.

8  VARIGE DRIFTSMIDLER

IKTdriftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.
Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år. Immaterielle driftsmidler består av portalene 
Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.
no, samt utvikling av advokatklageordningen og Rett eller galt. Disse prosjektene er fortløpende aktivert, 
men er ikke tatt i bruk per 31.12.2017. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, er mottatt fra 
Sparebankstiftelsen kr 1,5 mill., tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene. 

    IMMATERIELLE  
 INVENTAR IKT DRIFTSMIDLER SUM

Anskaffelseskost 01.01.17 3 067 939 10 540 027 18 775 806 32 383 772
Tilgang     1 735 900 1 735 900
Avgang       0
Anskaffelseskost 31.12.17 3 067 939 10 540 027 20 511 706 34 119 672 
Akk. Avskrivninger 01.01.17 1 869 081 8 204 223 11 109 450 21 182 754
Årets avskrivninger 229 991 956 368 1 123 163 2 309 522
Avskrivninger, avgang       0
Akk. Avskrivninger 31.12.17 2 099 072 9 160 591 12 232 613 23 492 276
Nedskrivning        

Bokført verdi 31.12.2017 968 867 1 379 436 8 279 093 10 627 396
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9  LANGSIKTIGE FORDRINGER

Langsiktig fordring på Juristenes hus AS med 
kr 13.286 973, er foreløpig avdragsfri. Lånet ble 
fornyet i oktober 2009 til et fastrentelån på 3 år 
med rentesats 5,30 %. Rentesatsen ble endret til 
4,11% gjeldende fra 15.04.2013. 

10  AKSJER

Foreningens aksjer i Juristenes hus AS er verdsatt 
til kostpris med kr 3 850 000. Eier og stemmeandel 
utgjør 50 %.

11  KORTSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året 
forut. Kontingentinntekter for 2018 er bokført 
som kortsiktig gjeld og utgjør kr 43,6 mill. kroner. 
Nedgangen i kortsiktig fordringer knytter seg til 
forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor forsikring 
for årgang 2018 hadde forfall 31.12.2017.

13  BANK

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med 
kr 3 716 381 per 31.12.17.

12  FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Plassering gjelder rentefond i Nordea (Nordea 
obligasjon II), DNB Kapitalforvaltning (DNB 
Kredittobligasjon) og Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.17 58 642 924
Renteinntekter 4 466 381
Verdiendring verdipapirer 0

Sum avkastning 4 466 381

Brukt kapital 0

Verdi 31.12.2017 63 109 305

14  FORMÅLSKAPITAL MED SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER

Kompensasjonsfondet ble opprettet av rep resentant
skapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til 
aksjoner. 

Egenkapitalen til Støtteforeningen er i represen
tantskapet 2015 besluttet avviklet, i henhold til 

Støtteforeningens vedtekter må avviklingen skje over 
to år med ny beslutning i representantskapet 2017. 
Årets bruk er overføring av resterende egenkapital til 
annen formålskapital.

15  BEVEGELSER I FORMÅLSKAPITALEN

    BOKFØRT  
FORMÅLSKAPITAL MED IB  ÅRETS VERDI 
SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER 01.01.17 ÅRETS BRUK TILSKUDD 31.12.17

Kompensasjonsfond 22 800 731 0 0 22 800 731
Egenkapital Advokatforeningens kretser 9 424 917 11 713 15 9 413 219
Støtteforeningen 1 694 945 299 315 0 1 395 630

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 33 621 279 1 407 343 15 32 213 950

Annen formålskapital 56 743 757 5 054 849 4 338 687 56 027 596

Sum formålskapital 90 365 036 6 462 192 4 338 702 88 241 546

Årets bruk av annen formålskapital er knyttet til ytelsespensjonsordningen, se note 16,  
hvor estimatavvike er ført over formålskapitalen.
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16  PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig 
tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. 
Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskudds
pensjon, mens ansatte før den tid har en ytelses
ordning. Den årlige premie for ytelsesordningen 

kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen  
for små foretak. 

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 13,3 
mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjons
avtaler.

PENSJONSKOSTNAD KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)    2017  2016         

Nåverdi av årets pensjonsopptjening        1 359 344        2 033 171 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen           851 726          800 074 
Avkastning på pensjonsmidler          -745 506         -744 131 
Administrasjonskostnader             32 716        37 972 
Arbeidsgiveravgift        211 825      286 677 

Netto pensjonskostnad inkl. aga       1 710 105     2 413 764 

Pensjonskostnad inkl. aga ordninger over drift (usikret)       115 805            68 638  

Sum pensjonskostnad inkl. aga        1 825 910        2 482 401 

Sum pensjonskostnad eks aga        1 600 271        2 175 637  

PENSJONSFORPLIKTELSE KOLLEKTIV YTELSESORDNING (SIKRET)             2017  2016

Pensjonsmidler inkl AGA       27 900 000      29 350 000 
Pensjonsforpliktelse inkl AGA      -36 721 701     -34 032 178 

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)       -8 821 701       -4 682 178 

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)      -4 561 443       -4 649 165  

Sum pensjonsforpliktelse      -13 383 144       -9 331 343  

AVSTEMMING PENSJONSFORPLIKTELSE              2017  2016

Pensjonsforpliktelse per 01.01       -9 331 343       -4 794 340 
Årets pensjonskostnad       -1 825 910       -2 482 401 
Årets premiebetalinger inkl. adm.kostnad        2 828 957        2 785 899 
Årets esimtatavvik ført mot egenkapital       -5 054 849       -4 840 501 

Pensjonsforpliktelse per 31.12      -13 383 144       -9 331 343 

     
Økonomiske forutsetninger    
Diskonteringsrente    2,30 % 2,60 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene    2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsvekst    2,50 % 2,50 %
Forventet Gregulering    2,25 % 2,25 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling   0,40 % 0,00 %
 
Aktuarmessige forutsetninger    
Arbeidsgiveravgift    14,1 % 14,1 %
Dødelighet     K2013BE   K2013BE 
Uførhet     KU   KU 

Note 16 fortsetter neste side >>

NOTER
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16  PENSJONSKOSTNADER OG –FORPLIKTELSER (Fortsetter fra forrige side)

Per 31.12.17 er det 35 personer som omfattes av 
den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte 
og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter 
seg til 3 pensjonister per 31.12.17.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFPordningen er 
ikke balanseført. 37 personer omfattes av ordningen 
som fordeler seg aldersmessig som følger:

2029 år – 4 personer
3039 år – 11 personer
4049 år – 11 personer
5059 år – 8 personer
6068 år – 3 personer

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en 
årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg 
betales en egenandel som utgjør 10 % av den 
enkeltes årlige pensjon.

17  DISIPLINÆRNEMNDEN

I henhold til advokatforskriftens kapittel 5 §51 
skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden 
utføres av Advokatforeningen og regnskap med 
melding om nemndens virksomhet sendes 
hvert år til Justisdepartementet. I henhold 
til §52 finansieres Disiplinærnemnden 
ved årlige bidrag fra advokater som utøver 
advokatvirksomhet. Bidragets størrelse 
fastsettes av Justisdepartementet i samråd med 
Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet. 

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget 
til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden 
bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større 
utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger. 
Disiplinærnemnden gikk med et underskudd på 
kr 2 288 575, i 2016. Underskuddet skyldes honorar 
til juridisk bistand i forbindelse med en rettssak 
og idømte saksomkostninger. Egenkapitalen 

til Disiplinærnemnden er redusert tilsvarende 
underskuddet i 2016. Disiplinærnemnden 
har således en gjeld til Advokatforeningen pr 
01.01.2017. Justisdepartementet har i samråd med 
Disiplinærnemnden bestemt at bidraget for 2017 
skal dekke opp underskuddet og bygge opp en ny 
egenkapital.
  

2017

Inntekter Disiplinærnemnden  
inkl. tilkjente saksomkostninger 10 911 300
Driftskostnader Disiplinærnemnden 7 599 389

Underskudd 3 311 911

 
IB 2016 Gjeld til Disiplinærnemnden -801 664
Årets underskudd 3 311 911

UB 2016 Gjeld til Advokatforeningen 2 510 247

18  SKYLDIG FORSIKRINGSPREMIE

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. 
Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvars
forsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. 
år, hhv. 10. april og 10. oktober.
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Til representantskapet i Den Norske Advokatforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening som består av 

balanse per 31. desember 2017, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps

prinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 

2017, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjons

skikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene). 

Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 

avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi 

er uavhengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene 

i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også over

holdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett 

fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) 

er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av 

årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den 

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 

den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger 

vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet 

eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den til

synelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med 

at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt 

å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regn

skapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig 

for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 

av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisa

sjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt 

drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 
med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge 

ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 

eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 

en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISAene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinforma

sjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den 

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Uavhengig revisors beretning – Den Norske Advokatforening
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 

Norge, herunder ISAene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregn

skapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjons

bevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår kon

klusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 

ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, 

uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant 

for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 

etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effekti

viteten av organisasjonens interne kontroll;

• vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og 

om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av 

ledelsen er rimelige;

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen er 

hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det 

foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan 

skape betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjons beretningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysninge

ne i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må 

vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 

innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 

eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt 

drift ikke lenger er til stede;

• vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i 

årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet 

gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte 

som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av 

revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn 

i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi 

avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at 

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fort

satt er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll

handlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for 

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 

eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge.

UAVHENGIG REVISORS BERETNINGNOTER

Oslo, 16. april 2018 
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor
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FØRSTE REKKE
LENA DRØNNESUND
ANITA RIAN LYKKEN

ANDRE REKKE
LENE HØIVANG
KRISTIN FAGERHEIM HAMMERVIK
PÅL BEHRENS
LIVE LINDHOLM WILHELMSEN
MARTE SVARSTAD BRODTKORB
MERETE SMITH
SUSANNE MUNCH THORE
STIAN OSA
KIM GERDTS
MARIUS O. DIETRICHSON

REPRESENTANTSKAPET
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TREDJE REKKE
CHRISTER ALMQUIST
KÅRE I. MOLJORD 
LILLI MARIE BRIMI
CAMILLA SOLBAKKEN
EIRIK MYHRE
IDA HELENE BRAASTAD BALKE
VIBEKE FIVE
JENS JOHAN HJORT
SOLRUN VIK
INGELIN MORKEN GUNDERSEN
ELNA KRISTIN HOLBYE
RIKKE ARNESEN

FJERDE REKKE
ANN HELEN AARØ
MARIANNE TEISBEKK
NORA HALLÉN
KRISTIN HEGSTAD
MORTEN BRYN
ARILD CHRISTIAN DYNGELAND
TRUDE HOLMEN
SILJE CHRISTINE HELLESEN

FEMTE REKKE
ANDREAS HARTLEY ENEVOLD
MARIANNE BECH
PERJAKOB HAAKSTAD
HEIDI AMLIE GRINDEM
STIAN TRONES BRÅSTEIN
SINDRE MARQVARDSEN
ODDVAR MYHREN MØLLERLØKKEN
SIMON LADDERUD STENDE
BRYNJAR ØSTGÅRD
ANNE ELISABETH KROKEN

SJETTE REKKE
ANDERS VILLUM
KYRRE RICHARD OSMUNDSEN
PER FORSBERG
VEGARD FURDAL BRÅSTEIN
HALLVARD B. ØSTGÅRD
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LOVUTVALG OG HØRINGS UTTALELSER

Advokatforeningen avga 97 høringsuttalelser i 2017.  
Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger  
til lovforslagene er ikke tatt med i oversikten.

 Arbeidsrett 6

 Asyl- og utlendingsrett 20

 Avgiftsrett 2

 Bank, finansiering og valuta 3

 Bygningsrett og reguleringsspørsmål 6

 Børs- og verdipapirhandelsrett 5

 Eiendomsmegling 1

 Energirett, vannkraft, olje og gass 2

 Erstatningsrett 

 Europa- og konkurranserett 

 Familierett, arv og skifte 2

 Fangst, fiskeri og havbruk 1

 Fast eiendom (tings- og leierett) 

 Folkerett og statsforvaltning 

 Forsikringsrett 

 Forvaltningsrett 1

 IKT og personvern 8

  Immaterial- og markedsføringsrett 1

 Klima- og miljørett 3

 Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso 4

 Reindrift og samerett 

 Samferdsel og sjø-, luft-og annen transportrett 11

 Selskapsrett 5

 Sivilprosess og voldgift 5

 Skatterett 5

 Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett 

 Strafferett og straffeprosess 17

 Velferdsrett 12
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ARBEIDSRETT

Jan Fougner (leder), Thomas Benson, 
Alex Borch, Monica Furustøl, Martin 
Staxrud Jetlund og Tarjei Thorkildsen.

1. Høring om endringer i arbeidsmiljø
lovens regler om kveldsarbeid og i 
virkeområdet for medleverforskriften

2. Høring – NOU 2016: 13 
Samvittighets frihet i arbeidslivet

3. Høring – forskrift om arbeidstid for 
avlastere

4. Høring – Endringer i arbeids
miljøloven

5. Høring – endringer i arbeidsmiljø
loven om deltidsansattes fortrinns
rett og rettskraft for Tvisteløsnings
nemndas avgjørelse

ASYL- OG UTLENDINGSRETT

Bente Mostad Tjugum (leder),  
Jan M. Birkeland, Sigrid Broch,  
Runa Nordahl Hæreid, Zulifqar Munir  
og Christel Reksten.

1. Høring om endringer i utlendings
forskriften – underholdskravet i 
familieinnvandringssaker – senking 
av underholdskravet og endring av 
ettårsfrist for unntak for flyktninger

2. Høringsbrev om endringer i utlen
dingslovens regler om tvangsmidler 
(sammen med strafferett og straffe
prosess)

3. Invitasjon til å komme med kom
mentarer til Norges 7. rapport til FNs 
menneskerettskomité (sammen med 
menneskerettighetsutvalget)4. 
Høringsbrev – evaluering og videre
føring av midlertidige endringer i ut
lendingsloven vedtatt på bakgrunn 
av Prop. 16 L (20152016)

5. Høringsbrev om visitasjon mv. 
(sammen med strafferett og straffe
prosess)

6. Innspill til Begjæring om midlertidig 
avgjørelse i utlendingssaker

7. Retningslinjer vedrørende høring av 
barn i utlendingssaker

8. Administrative detention of migrants

9. Høring – Endringer i utlendingsloven 
– fortsatt opphold ved mishandling i 
samlivsforholdet

10. Høring – Forslag til endringer i utlen
dingsloven og utlendingsforskriften 
(partsstatus i utlendingssaker)

11. Høring – Nye retningslinjer for 
advokater i Utlendingsdirektoratet 
(UDI)s advokatordning sendt fra 
Utlendingsdirektoratet (sammen 
med menneskerettighetsutvalget)

12. Høring om endring i utlendingsfor
skriften og stykkprisforskriften

13. Høring om endring i utlendings
loven – straff for den som skaffer en 
utlending arbeid eller bosted når 
forholdene innebærer en utilbørlig 
utnyttelse av utlendingens situasjon.

14. Høringsbrev – Forslag til endringer 
i utlendingsloven (innbringelse og 
pågripelse i forbindelse med inn og 
utreisekontroll mv.)

15. Høring – Forslag til endringer i 
ut lendingsforskriften – unntak fra 
kravet om oppholdstillatelse for 
ansatte i organisasjoner som driver 
internasjonalt humanitært arbeid

AVGIFTSRETT

Marianne Brockmann Bugge (leder), 
Kari Elisabeth Christiansen,  
Morten Fjermeros, Finn Lervik,  
Grethel Jevne Østlie.

1. Høring – Merverdiavgifts
kompensasjon for borettslag og 
eierseksjonssameier (sammen  
med velferdsrett)

BANK, FINANSIERING OG VALUTA

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder),  
Rudi Mikal Christensen, Linn Hertwig 
Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti 
Hønstad og Peter Aall Simonsen.

1.  Høring – Banklovkommisjonens ut
redning nr. 30 om innskuddsgaranti 
og krisehåndtering i banksektoren

2.  Høring – Hvitvaskingslovutvalgets 
utredning NOU 2016: 27 (sammen 
med børs og verdipapirhandelsrett 
og selskapsrett)

3.  Høring – Utkast til regler tilsvarende 
EUs reviderte betalingstjeneste
direktiv

4.  Høring NOU 2017:13 Ny sentralbank
lov (sammen med forvaltningsrett).

5.  Høring – Ny finansavtalelov
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BYGNINGSRETT OG  
REGULERINGSSPØRSMÅL

Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, 
Reidar J. M. Sverdrup, Anne Synnøve 
Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

1. Høring – forslag til ny byggteknisk 
forskrift (TEK17)

2. Høring – Forslag til endringer i kart 
og planforskriften

3. Høring – Endringer i kart og 
planforskriften, oppstartfasen i 
planarbeidet

4. Høring – Forslag til endring i 
byggesaksforskriften

5. Høring – Endringer i 
byggesaksforskriften – Opprettelse 
av et seriøsitetsregister

6. Offentlig høring av endring i forskrift 
om dokumentasjon av byggevarer 
og byggevareforordningen

7. Høring – Forslag til forskrift til den 
nye eierseksjonsloven

BØRS- OG VERDIPAPIRHANDELRETT

Tone Merete Østensen (leder), Atle 
Degré, Tore Mydske Bjarne Rogdaberg 
og Susanne Munch Thore.

1. Endring vedrørende tidspunkt for 
offentliggjøring av informasjonsplik
tige opplysninger og flaggemeldin
ger som oppstår utenom Børsens 
åpningstid / Changes to the timing 
of the publication of information 
subject to the duty of disclosure and 
of announce

2. Høring vedrørende endring av verdi
papirhandelloven § 33 om misbruk 
av innsideinformasjon

3. Høring – Forslag til ny verdipapir
registerlov (forordning om verdipa
piroppgjør og verdipapirregistre) og 
regler om innsyn i hvem som eier 
obligasjoner

4. Konsultasjon vedr. endrede krav til 
offentliggjøring av innsideinforma
sjon og innsendelse av flaggemel
dinger

5. Høring – Hvitvaskingslovutvalgets 
utredning NOU 2016: 27 (sammen 
med bank, Finansiering og valuta og 
selskapsrett)

EIENDOMSMEGLING

Paul Henning Fjeldheim (leder), 
Karoline Winnæss Aarflot, Øyvind 
Dahle, Lena Drønnesund og Jarbjørg 
Grøtte.

1. Ingen uttalelser i 2017

ENERGIRETT, VANNKRAFT,  
OLJE OG GASS

Stein Erik Stinessen (leder), Are Lysnes 
Brautaset, Vetli Felland,Torkjel Kleppo 
Grøndalen, Jan Birger Jansen, Jon Rab-
ben og Jane Elizabeth Wesenberg

1. Høring – Forslag til endringer i vass
dragsreguleringsloven og industri
konsesjonsloven

2. Høring – Forslag til endring av for
skrift om elsertifikater

ERSTATNINGSRETT

Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen 
(leder), Ståle Haugsvær, Eivind Kostad, 
Tom Sørum og Marte Randen von 
Hirsch.

ERSTATNINGSRETT

Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen 
(leder), Laila Marie Bendiksen,  
Tom Sørum, Ståle Haugsvær og  
Marte Randen von Hirsch.

1. Ingen uttalelser i 2017

EUROPA- OG KONKURRANSERETT

Monica Syrdal (leder), Harald Evensen, 
Morten Goller, Olav Kolstad og Helge 
Stemshaug.

Ingen uttalelser i 2017

FAMILIERETT, ARV   OG SKIFTE

Simon Ladderud Stende (leder), Roar 
Bårdlund, Hege Ramborg Elvebakken, 
Brede Gundersen, Ingelin Morken 
Gundersen og Roar Vegsund.

1. Høring – Endring i barneloven 
mv. om bedre beskyttelse av barn 
(sammen med bistandsadvokat
utvalget og lovutvalget for strafferett 
og straffeprosess)

2. Høring – Endringer i barneloven 
og statsborgerloven

FANGST OG FISKERI

Grunde Bruland (leder), Kjetil Haare 
Johansen, Kenneth Mikkelsen, Stig Erik 
Mortensen og Mons Alfred Paulsen.

1. Høring – Utkast til forskrift om 
kapasitetsøkning for tillatelser til 
akvakultur med matfisk i sjø av laks, 
ørret og regnbueørret i 2017/2018
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FAST EIENDOM  
(TINGS- OG LEIERETT ) 

Ivar Christian Andersskog (leder),  
Jo Are Aamodt Brænden, Gro Hauge, 
Ellen Cecilie Mostad og Olav Pedersen.

Ingen uttalelser i 2017

FORSIKRINGSRETT

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), 
Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, 
Frithjof Herlofsen og Sven Iver Steen. 

1. Høring – Gjennomføring av PRIIPs
forordningen i norsk rett

FORVALTNINGSRETT

Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen 
Asmundsson, Silje Aga Rogan og 
Gislaug Øygarden. 

1. Høring NOU 2017:13 Ny sentralbank
lov (sammen med lovutvalget for 
bank, finansiering og valuta)

IKT OG PERSONVERN

Thomas Olsen (leder), Fred Richard 
Elsheim, Kirill Miazine, Jarle Roar Sæbø 
og Malin Tønseth.

1. Høring Lysne IIrapporten (sammen 
med strafferett og straffeprosess)

2. Høring – Endringer i passloven

3. Høring – EUkommisjonens forslag 
til kommunikasjonsvernforordning

4. Høring – Forskrift om kommunalt 
pasient og brukerregister (KPR)

5. Høring – Forskrift om elektronisk 
kommunikasjon ved tinglysing av 
salgspant og leasing av motorvogn 
(sammen med Samferdsel og sjø, 
luft og annen transportrett ink
lusive sjøforsikring)

6. Høring – Forslag om varig lagring av 
blodprøvene i nyfødtscreeningen

7. Høring om utkast til ny personopp
lysningslov – gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett

IMMATERIAL-  
OG MARKEDSFØRINGSRETT

Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-
Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén 
Pettersen, Felix Reimers og Martin 
Berggreen Rove. 

Ingen uttalelser i 2017

KONKURS, AKKORD, PANTERETT, 
TVANGSFULLBYRDELSE OG IN-
KASSO

Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, 
Odd Bovim, Thomas Steen Brandi,  
Ole Magnus Heimvik og Jorunn Kristin 
Moltu Jacobsen.

1. Høring – Obligasjoner med fortrinns
rett og krav til overpantpsettelse.

2. Høring av utkast til gjennomføring 
av windingup direktivets lovvalgs
bestemmelser

KLIMA OG MILJØRETT

Arne Oftedal (leder), Morten H. Berger, 
Magnus Dæhlin, Aksel Erik Hillsestad, 
Runa Opdal Kerr, Halfdan Mellbye og 
Andreas Philstrøm.

1. Høring – Forslag til lov om mineral
virksomhet på kontinentalsokkelen

2. Høring – Endringer i reglene om 
nydyrking – Forbud mot nydyrking 
av myr

REINDRIFT OG SAMERETT

Karianne Francoise Aamdal Lundgaard 
(leder), Knut Helge Hurum, Stein Owe 
og Benny Solheim.

Ingen uttalelser i 2017

SAMFERDSEL OG SJØ-, LUFT- 
OG ANNEN TRANSPORTRETT 
INKLUSIVE SJØFORSIKRING

Geir Gustavsson, (leder), Henrik 
Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik 
Sæther og Amund Bjøranger Tørum .

1. Høyring – Forslag til endringar i veg
lova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

2. Høring – Utkast til endring av skips
sikkerhetsloven

3. Høring – Forslag til ny lov om utprø
ving av selvkjørende kjøretøy på veg

4. Høring – Forslag om utvidelse av 
fartsområde for utenriksferger i NIS

5. Høring – Forslag om endringer i 
bilansvarslova og forskrift om 
trafikktrygd, samt ny forskrift om 
tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

6. Høring – Periodisk kontroll av  
kjøretøy

7. Høring om forslag til ny forskrift om 
kontroll av kjøretøy langs veg (gjen
nomføring av direktiv 2014 47 EU 
samt visse andre endringer)

8. Høring – Forskrift om elektronisk 
kommunikasjon ved tinglysing av 
salgspant og leasing av motorvogn 
(sammen med IKT og personvern)

9. Høring – Forslag til endring av 
forskrift om innenriks passasjerskip 
vedlegg I

10. Høring – Endringer i Sjøfartsdirekto
ratets gebyrforskrift

11. Høring – Forslag til forskrift om ut
prøving av selvkjørende motorvogn

12. Høring – Krav om at opplærings
institusjon må ha disposisjonsrett 
over lærevogn klasse B og førerprø
vevogn klasse B

13. Høring – Endringer i diverse forskrif
ter etter skipssikkerhetsloven
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STRAFFERETT  
OG STRAFFEPROSESS

Hallvard Helle, (leder), Thomas Horn, 
René Ibsen, Knut Ronglien, Nicolai 
V. Skjerdal, Lorentz Stavrum, Frode 
Sulland og Inger Marie Sunde. 

1. Høring – Endring i barneloven 
mv. om bedre beskyttelse av barn 
(sammen med Familierett, arv og 
skifte og bistandsadvokatutvalget) 

2. Høring – Lysne IIrapporten 
(sammen med IKT og personvern)

3. Høring – Overføring av samfunns
straff mellom de nordiske land

4. Høring – Endringer i politiregisterlo
ven, arkivloven og straffeprosesslo
ven – sletting i politiets registre mv.

5. Høringsbrev – delegasjon av myn
dighet til å ettergi sakskostnader i 
straffesaker og utkast til retningslinjer

6. Høring – Endringer i statsborger
loven mv. – tap av statsborgerskap 
ved straffbare forhold eller av 
hen  syn til grunnleggende nasjonale 
interesser (sammen med velferds
rett)

7. Høring – Politiets adgang til bruk av 
tvang ved ransaking av datasystem 
for å få tilgang til datasystemet ved 
biometrisk autentisering

8. Høring – Forslag til lovregler om 
sivilrettslig inndragning (sammen 
med sivilprosess og voldgift)

9. Høring – Forslag til lovendringer 
som følge av ulike terrorrelaterte 
folkerettslige forpliktelser

10. Høringsbrev om endringer i utlen
dingslovens regler om tvangsmidler 
(sammen med asyl og utlendings
rett)

11. Høring – Voldsoffererstatnings
utvalgets utredning NOU 2016: 9 
«Rettferdig og forutsigbar – vold
skadeerstatning» (sammen med 
bistandsadvokatutvalget)

12. Høringsbrev om visitasjon mv. 
(sammen med asyl og utlendings
rett)

13. Høring – Strengere straffer for flere 
lovbrudd og endringer i utmålingen 
av oppreisningserstatning

14. Høring – NOU 2016: 24 Ny straffe
prosesslov (sammen med bistands
advokatutvalget)

15. Høring – NOU 2017:5 En påtalemyn
dighet for fremtiden (sammen med 
bistandsadvokatutvalget)

16. Høring – NOU 2017:9 Politi og be
væpning

17. Høring – NOU 2017:11 Bedre bistand. 
Bedre beredskap

18. Høring – Forslag om endring i 
straffelovens regler om forvaring

SELSKAPSRETT

Filip Truyen (leder), Tor Bechmann, Atle 
Degré, Marit Wenda Kjørsvik, Gudmund 
Knudsen og Åse Koll Lunde 

1. Høring – NOU 2016: 22 Aksjelov
givning for økt verdiskaping

2. Høring – NOU 2016:21 Stiftelseslo
ven – Forslag til ny stiftelseslov

3. Høring – Hvitvaskingslovutvalgets 
utredning NOU 2016: 27 (sammen 
med bank, finansiering og valuta og 
børs og verdiapapirhandelsrett)

4. Høring – Forslag om å endre opp
lysningsplikten for enkelte nærings
inntekter i aordningen (sammen 
med skatterett)

5. Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven

SIVILPROSESS OG VOLDGIFT

Knut Boye (leder), Borgar Høgetveit 
Berg, Grethe Gullhaug, Nina Monssen, 
Ola Øverseth Nisja og Christian Reusch.

1. Høring – Forslag til lovregler om 
sivilrettslig inndragning (sammen 
med strafferett og straffeprosess)

2. Ny Domstolkommisjon

3. Høring – Signering av Mauritius
konvensjonen om åpenhet

4. Høring av forslag om endringer i 
reglene om elektronisk kommunika
sjon med domstolene (sammen med 
leder i Oslo krets)

SKJØNNS-, EKSPROPRIASJONS- 
OG VASSDRAGSRETT

Kristin Bjella, (leder), Kristoffer Dons 
Brøndbo, Toralf Haver, Arild Nundal.
Bjørn Terje Smistad.

Ingen uttalelser i 2017

SKATTERETT

Hanne Kristin Skaarberg Holen (leder), 
Cecilie Amdahl, Andreas Bullen,  
Tor Leegaard, Stine Lettrem-Eliassen  
og Amund Noss.

1. Høring – Endret beskatning av 
fondskonto

2. Høring – Forslag om endring av 
skatte loven § 22 første ledd

3. Høring – Forslag om å endre opplys
ningsplikten for enkelte næringsinn
tekter i aordningen (sammen med 
selskapsrett)

4. Høring – Forslag til endringer i rente
begrensningsreglene
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VELFERDSRETT

Thorgeir Hole, (leder), Marianne 
Klungland Bahus, Lars Duvaland, Ingrid 
Lauvås, , Gro Sandvold o Liv Shelby.

1. Høring – merverdiavgiftskompensa
sjon for borettslag og eierseksjons
sameier (sammen med avgiftsrett)

2. Høring NOU 2016:16 – Ny barne
vernslov

3. Høring – Endringer i statsborger
loven mv. – tap av statsborgerskap 
ved straffbare forhold eller av 
hensyn til grunnleggende nasjonale 
interesser (sammen med strafferett 
og straffeprosess)

4. Høring – NOU 2016:17 På lik linje. 
Åtte løft for å realisere grunnleg
gende rettigheter for personer med 
utviklingshemming (sammen med 
menneskerettighetsutvalget)

5. Høring – Forslag til forskrift om 
behandlingsreiser til utlandet

6. Høring – NOU 2017: 3 Folketrygdens 
ytelser til etterlatte

7. Innspill: Kompetansebehov i barne
verntjenesten

8. Høring – Forskrift om funksjons og 
kvalitetskrav i kommunale fysiotera
pitjenester

9. Høring – Høring om ny forskrift om 
gradering av pleiepenger

10. Innspill til utvalget for samlet 
gjennomgang av tvangsreglene 
i helse og omsorgssektoren 
(Tvangslovutvalget) (sammen med 
menneskerettighetsutvalget)

11. Høring – Endring av forskrift om ha
bilitering og rehabilitering, individu
ell plan og koordinator § 3. Defini
sjon av habilitering og rehabilitering

12. Høring – NOU 2017:12 Svikt og svik 
(sammen med bistandsadvokatut
valget)

BISTANDSADVOKATUTVALGET

1. Høring – Endring i barneloven 
mv. om bedre beskyttelse av barn 
(sammen med Familierett, arv og 
skifte, og lovutvalget for strafferett 
og straffeprosess)

2. Høring – Voldsoffererstatningsutval
gets utredning NOU 2016: 9 «Rett
ferdig og forutsigbar – voldskadeer
statning» (sammen med strafferett 
og straffeprosess)

3. Høring – NOU 2016: 24 Ny straffe
prosesslov (sammen med strafferett 
og straffeprosess)

4. Høring – NOU 2017:5 En påtalemyn
dighet for fremtiden (sammen med 
strafferett og straffeprosess)

5.  Høring – NOU 2017:12 Svikt og svik 
(sammen med velferdsrett)

MENNESKERETTIGHETSUTVALGET

1. Høring – NOU 2016:17 På lik linje. 
Åtte løft for å realisere grunnleg
gende rettigheter for personer med 
utviklingshemming (sammen med 
velferdsrett)

2. Invitasjon til å komme med kom
mentarer til Norges 7. rapport til FNs 
menneskerettskomité (sammen med 
asyl og utlendingsrett)

3. Høring – Nye retningslinjer for 
advokater i Utlendingsdirektoratet 
(UDI)s advokatordning sendt fra 
Utlendingsdirektoratet (sammen 
med asyl og utlendingsrett)

4. Innspill til utvalget for samlet gjen
nomgang av tvangsreglene i helse 
og omsorgssektoren (Tvangslovut
valget) (sammen med velferdsrett)

5. Høring – Forslag om ratifikasjon av 
FNs internasjonale konvensjon om 
beskyttelse mot tvungen forsvin
ning av 20. desember 2006 og om 
straffebud om tvungen forsvinning i 
straffeloven

KRETSSTYRE VESTFOLD KRETS

1. Høring – Sammenslåing av Nordre 
Vestfold tingrett, Larvik tingrett, 
Sandefjord tingrett og Tønsberg 
tingrett

SEKRETARIATET/ 
HOVEDSTYRET/LEDER

1. Høring fra UiT Norges arktiske 
universitet

2. Omorganiseringsprosess ved UIT 
– Norges arktiske universitet

ANDRE
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ADVOKATBLADETS  
REDAKSJONSRÅD 

Jon Wessel-Aas (leder), Ina Lindahl 
Nyrud, Emanuel Feinberg, Silje 
Christine Hellesen og Halvard Helle.

Advokatbladets redaksjonsråd møttes 
to ganger i løpet av 2017. Rådets rolle 
er å komme med konstruktive innspill, 
både om bladets journalistikk, om 
presentasjonsformer og om hvordan 
bladet fyller sin samfunnsrolle, samt å 
være en lyttepost fra bransjen og inn 
mot redaksjonen.

Rådet bidro med flere konkrete 
tips til saker, og med synspunkter om 
innholdet i bladet. Redaksjonsrådet 
fremholdt viktigheten av at Advokat
bladet opprettholder et kritisk blikk på 
egen profesjon. Rådet støttet redak
sjonens planer om å øke satsningen 
på bladets nettplattform med daglige 
nyhetsoppdateringer.

I mai gikk Steinar Mageli av som 
leder, etter å ha vært leder siden 2009. 
Ny leder er Jon WesselAas. På slutten 
av året gikk Gunhild Lærum av som 
medlem, og Silje Christine Hellesen fra 
Haugesund krets og Halvard Helle fra 
Oslo krets ble valgt til nye medlemmer.

BEDRIFTSADVOKATUTVALGET

Siv Blanca Børge-Ask (leder), Christian 
Karde, Stig Halvor Langmoen, Astrid 
Skjønborg Brunt, Kristine Richardsen, 
Laila Myksvoll og Marte Røv.

Utvalget arbeider for å ivareta bedrifts
advokaters rammevilkår og belyser 
temaer som er særlig relevante for 
denne gruppen. Utvalget har i 2017 hatt 
4 møter.

Utvalget har i 2017 arrangert frokost
seminarer med tema «En praktisk 
tilnærming til personvernregelverket» 
og «Hva bør du som bedriftsadvokat 
vite om konkurranserett?». Disse 
to frokostseminarene har hatt god 
oppslutning blant medlemmene. I til
legg lanserte utvalget et nytt konsept 

i 2017: Rundebordsdiskusjoner for 
bedriftsadvokater hvor medlemmene 
kan diskutere og utveksle erfaringer om 
aktuelle temaer. Dette kom til etter øn
sker fra medlemmene om et treffpunkt 
for bedriftsadvokater. Konseptet fikk 
svært god tilbakemelding og utvalget 
har besluttet å videreføre og utvikle 
konseptet i 2018.

BISTANDSADVOKATUTVALGET

Hege Salomon (leder), Kristin 
Fagerheim Hammervik, Morten 
Engesbak, Sjak R. Haaheim, Birgit 
Vinnes (fratrådte 20.10.2017), Cecilie 
Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik 
Widerøe og Elisabeth Røed (oppnevnt 
fom. 01.09.2018).

Utvalget skal spre kunnskap om, og for
ståelse for, de utfordringer fornærmede 
møter i strafferettspleien. 

Bistandsadvokatutvalget har i 
løpet av 2017 hatt fire ordinære møter. 
Bistandsadvokatutvalget har i 2017 del
tatt i møte med Oslo statsadvokatem
beter og politi. I tillegg har utvalget hatt 
møte med gjenopptakelseskommisjo
nen og deltatt i dialogmøte vedrørende 
vergeordningen.

Høsten 2017 var utvalget på stu
dietur til Helsinki for å få et innblikk i 
hvordan straffeprosessen fungerer i 
Finland. Utvalget var på omvisning i 
tingretten i Helsinki. Her fikk utvalget 
informasjon om saksomfanget og antal
let anker, samt en generell innføring i 
finsk strafferettspleie. Utvalget møtte 
også en representant for den finske 
advokatforeningen. Videre besøkte 
utvalget organisasjonen RIKU (Victim 

Support Finland), som er en riksdekken
de tjeneste rettet mot ofre for kriminelle 
handlinger. Utvalget fant dette tilbudet 
svært inspirerende. Turen ble avsluttet 
med et møte med politiet og påtale
myndigheten den siste dagen. I dette 
møtet var det særlig fokus på hvordan 
seksuallovbrudd blir etterforsket og 
behandlet. Det var særlig interessant 
at politiet kun bruker totre måneder 
i snitt på å etterforske en sak der det 
er mistanke om voldtekt (dersom 
etterforskningen ikke må vente på DNA
resultat). Dette er vesentlig raskere enn 
i Norge. 

Bistandsadvokatutvalget har også 
bidratt til flere høringsuttalelser i 
løpet av 2017, bla. NOU 2016: 24 Ny 
straffeprosesslov og Voldsoffererstat
ningsutvalgets utredning og NOU 2016: 
9 «Rettferdig og forutsigbar – vold
skadeerstatning».

ETIKKUTVALGET

Magnhild Pape Meringen (leder), 
Alex Borch, Håkon Knudsen, Roald 
Angelfoss, Ida Gjessing, og Nadia Hall.

I løpet av 2017 har etikkutvalget hatt to 
møter. Utvalgets arbeid har hovedsake
lig bestått i å følge opp henvendelser 
fra medlemmer, og å oppdatere kom
mentarene til Regler for god advokat
skikk, som ligger på Advokatforenin
gens hjemmesider. 

I tillegg har utvalget avgitt en ut
talelse, som er datert 9. mars 2017. Her 
vurderer utvalget hvorvidt advokater 
som inngår et samarbeid med et for
midlingsbyrå der det betales et gebyr 
dersom det etableres et oppdrag, er i 
strid med Regler for god advokatskikk 
punkt 5.2 annet punktum. Uttalelsen 
er publisert på Advokatforeningens 
hjemmesider.

CCBE arbeider for et felles etisk 
regelverk, Model Rules. Etikkutvalget 
er i kontinuerlig dialog med CCBE, i tett 
samarbeid med sekretariatet og særlig 
advokat Kjersti Ringdal. 

FASTE UTVALG
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FASTE UTVALG

INTERNASJONALT  
RETTSHJELPSUTVALG

Susanne Munch Thore (leder),  
Ellen Karine Hektoen, Jan L. Backer, 
Paal-Henrich Berle, Kjersti Beate 
Hasfjord og Jannicke Knudsen.  
Kiran Azis trådte ut i 2018.

Advokatforeningens internasjonale 
rettshjelpsutvalg bistår fra Advokat
foreningens side med støtte til 
rettshjelpsprosjekter i Uganda og 
Guatemala. Prosjektstøtten er for
delt med 90% fra NORAD og 10% fra 
Advokatforeningen. Prosjektene drives 
i samarbeid med Uganda Law Society 
(ULS) og Asociación Abogados Maya’s 
de Guatemala (ANMNAG). 

Prosjektene yter juridisk bistand og 
fri rettshjelp, herunder både rådgiv
ning og sakførsel, til underpriviligerte 
i Uganda og Guatemala. Gjennom sitt 
arbeid har det internasjonale retts
hjelputvalget som mål å bidra til å 
bygge rettsstaten i prosjektlandet, 
herunder styrke den lokale samarbeids
partneren til å bli en sterk og uavhengig 
rettspolitisk aktør. 

Med rettshjelpsprosjektet i Uganda 
støtter Advokatforeningens syv (av 12) 
operative rettshjelpskontorer som yter 
bistand til lokalbefolkningen. Prosjek
tet står sentralt i rettsstatsbyggingen i 
Uganda og feirer 25. års jubileum i 2018.

I Guatemala er prosjektet særskilt 
rettet mot urfolks rettigheter. En viktig 
hovedkomponent i Mayaprogrammet 
er rettsstatsbygging, og ANMNAG er den 
største leverandør av fri rettshjelp og 
strategisk sakførsel for urbefolkningen 
i Guatemala. 

KVINNEUTVALGET

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), 
Jeanette Bang (fratrådte 31.07.2017), 
Laila Marie Bendiksen, Anne Sofie 
Bjørkholt , Cecilie Grue, Ingjer Ofstad, 
Marit Moen Vik-Langlie, Kristine Hasle 
Øverby (tiltrådte 01.08.2017), Camilla 
Kristiansen Lunne (tiltrådte 01.08.2017)

Formålet for utvalget er å fremme tiltak 
for å høyne kvinneandelen i yrket, også 
oppover på karrierestigen. Kvinne
utvalget har hatt fire møter i 2017.

I 2017 har utvalget utarbeidet og 
invitert til et inspirasjonsseminar for 
medlemmene i Trondheimsområdet. 
Tema var «Veien videre i karrieren – opp 
og frem, eller to skritt til siden?»

I september arrangerte kvinne
utvalget paneldebatten «Advokat
bransjen – profittmaskin eller bære
kraftig arbeids liv?» i samarbeid med 
UiOs Justivalen.

Begge arrangementene hadde god 
oppslutning.

Kvinneutvalget har også utviklet 
salgskurs for advokater. Formålet med 
kurset er at advokater skal bli gode på 
å selge sin kompetanse. Etter en runde 
med dette kurset var etterspørselen 
stor. Utvalget besluttet derfor å ar
rangere kurset flere ganger samt å tilby 
en del 2 av kurset. Totalt ble det derfor 
arrangert fem salgskurs i 2017.

«Treff for advokater i foreldre
permisjon», ble videreført i 2017, antall 
treff i halvåret har blitt noe redusert, 
slik at det har blitt 34 treff i halvåret. 
Formålet med treffene er at advokater i 
foreldrepermisjon skal ha et treffpunkt 
med andre i samme situasjon og bransje. 
Et treff i halvåret har vært organisert 
som et tematreff hvor utvalget har 
invitert inspirerende kvinnelige ledere 
til å dele sine erfaringer med deltagerne. 

Kvinneutvalget har vært synlige i 
media, med kronikk i Aftenposten og 
DN. I tillegg har kvinneutvalget hatt 
flere oppslag i Advokatbladet.

Mentoråret 2017 ble kickstartet 
med en samling hvor mentorene og 

menteene fikk med seg praktiske råd 
på veien. Ordningen er først og fremst 
rettet mot kvinnelige advokater eller 
fullmektiger som har jobbet noen år i 
bransjen. Det var gratis å delta, og men
torene stilte opp frivillig og gratis.

Tina Storsletten Nordstrøm, leder i 
kvinneutvalget og Merete Smith, gene
ralsekretær, deltok på Storebrand sin 
satsning 50/50, et program med fokus 
på utvikling av kvinnelige talenter.

MEKLINGSUTVALGET

Geir Frøholm (leder), Morten Tveten, 
Ronny Lund, Ola Øverseth Nisja,  
Randi Birgitte Bull og Tore Lerheim

Meklingsutdanningen i regi av JUS er 
nå godt etablert, og meklingsutvalget 
har jobbet med å få en egen nettside 
for mekling. På www.mekling.no er det 
nå informasjon om mekling rettet mot 
publikum og næringsliv. Alle sertifiserte 
meklere får tilbud om plass på nett
siden, slik at publikum kan finne frem 
til en mekler.

Det er nå 45 sertifiserte meklere. 
Alle disse er invitert til et felles møte 
i Oslo i april 2018 for å diskutere 
erfaringer og hvordan mekling best kan 
synliggjøres. 

Det har vært kontakt med arbeidsli
vets organisasjoner (NHO) innen entre
priserett og arbeidsrett for å markeds
føre mekling. Disse har vist interesse for 
å delta i det videre arbeidet.
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Utvalget har hatt møter med 
Universitetet i Oslo ved Juridisk fakultet, 
for å legge opp et tettere samarbeid 
for å utvikle meklingsinstituttet. Dette 
arbeidet fortsetter i 2018

I mars ble det arrangert frokost
seminar om alternative konfliktløs
ningsmekanismer – med særlig vekt på 
mekling. Utvalget hadde også ett inn
legg på seminar for bank og forsikrings
bransjen i Bergen i november. 

Meklingsutvalget har avholdt fire 
møter og en arbeidsmiddag i 2017.

Utvalget jobber videre med stra
tegien for å få mekling mer akseptert 
som konfliktløsningsverktøy. Et viktig 
element er å få mekling akseptert 
i domstolene som «obligatorisk» 
vurdering før konflikten bringes inn for 
domstolene. Det er tatt initiativ overfor 
Justisdepartementet og Domstols
administrasjonen for å klargjøre 
muligheter her. 

MENNESKERETTIGHETSUTVALGET

Frode Elgesem (leder), Else McClimans, 
Arne Gunnar Aas, Thomas Horn,  
Mette Loe, Maria Hessen Jacobsen og 
Brynjulf Risnes. 

Menneskerettighetsutvalget har i 2017 
besøkt utlendingsinternatet Trandum 
og innledet en dialog med politiets 
utlendingsenhet om forholdene der. 
Dette vil følges opp med et uanmeldt 
besøk i 2018. 

Utvalget har også et pågående 
arbeid om isolasjon, og kommer til å 
fortsette å jobbe med dette fremover. 
Arne Gunnar Aas og Thomas Horn 
sitter i Arresttilsynet og besøker ulike 
fengsels institusjoner over hele landet. 

Videre har utvalgets leder, Frode 
Elgesem, vært leder i et ad hoc utvalg 
for næringsliv og menneskerettigheter. 
Dette har resultert i utarbeidelsen av 
en veiledning for advokater om deres 
menneskerettighetsansvar i advokat
v irksomheter, en egen veileder for 
internadvokater, samt anbefalinger 
om å legge til et punkt om advokaters 

menneskerettighetsansvar i Regler for 
god advokatskikk. De to veilederne ble 
på første hovedstyremøte i 2018 vedtatt 
og er lagt ut på Advokatforeningens 
nettsider, mens endringer til Regler for 
god advokatskikk skal behandles av 
representantskapet i juni 2018 etter en 
høringsrunde i kretsene. 

Utvalget har i 2017 innledet et 
samarbeidsprosjekt med Nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter om 
retten til fri rettshjelp i henhold til EMK 
artikkel 6. Medlem i utvalget, Else Mc
Climans, sitter i NIMs rådgivende utvalg, 
og utvalget engasjerer seg i etablerin
gen av NIM. 

Menneskerettighetsutvalget har 
også engasjert seg særskilt i situa
sjonen i Tyrkia. Medlem Maria Hessen 
Jacobsen sitter i Tyrkiautvalget, et 
samarbeidsprosjekt mellom Advokat
foreningen, Dommerforeningen og 
ICJ. Jacobsen deltok sommeren 2017 
på en rettsobservasjon i Tyrkia og har 
skrevet en rapport om dette som ligger 
tilgjengelig på Advokatforeningen sine 
hjemmesider. Tyrkia kommer fortsatt til 
å være et prioritert område for utvalget. 

Den 21. april 2017 arrangerte 
utvalget «Menneskerettighetsseminaret 
2017 – personvern og overvåkning». 
Seminaret var et heldagsseminar og ble 
vellykket med ca. 100 deltakere.

UTVALGET FOR KRISEBISTAND

Ernst G. Hansen (leder), Vibeke Five  
og Willy Dalheim. 

Utvalget for krisebistand er nyopprettet 
i 2017, og skal være en del av et tilbud 
om krisehjelp til norske advokater. 
Utvalget har i 2017 behandlet søknader 
fra enkeltstående advokater om bistand 
i vanskelige situasjoner knyttet til deres 
advokatvirksomhet. Dette kan være 
personlig sykdom, familieproblemer, 
avvikling av advokatvirksomhet eller 
annet. Utvalget kommer til å fortsette 
sitt arbeid i henhold til nye retnings
linjer i 2018. 

UTVALG FOR  
JURISTUTDANNINGEN 

Paal-Henrich Berle (leder), Erling 
Lind, Camilla Hovind Breiland, Oddvar 
Myhren Møllerløkken, Margrethe 
Buskerud Christoffersen og Erik Eldjarn.

I 2017 besluttet hovedstyret å opp
rette et utvalg for juristutdanningen. 
Utvalgets formål er å arbeide med 
juristutdanningen på universitetene og 
den utdanningen advokatfullmektigene 
må fullføre for å få advokatbevilling. 
I tillegg skal de utforme foreningens 
standpunkt i spørsmål knyttet til 
utdanning og opplæring som berører 
advokatstanden. I 2017 har utvalget 
arbeidet for å skape dialog og utveksle 
erfaringer med utdanningsinstitusjo
nene og andre bransjeorganisasjoner 
som tar imot jurister. 

STØTTEFORENINGEN

Avviklet juni 2017 etter avgjørelse på 
representantskapsmøtet 1. juni 2017.
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EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN

Lena Drønnesund (styreleder), 
Johan Arnt Mettevoll, Kristian 
Kleiberg, Birgitte Midgaard, Alf Kåre 
Knudsen, Karoline Winnæss Aarflot 
(Varamedlem).

Styret har hatt fem møter og for 
øvrig konferert på epost og telefon 
om enkelte spørsmål. Årsmøtet ble 
avholdt 4. mai 2017 på DFDS Seaways 
skip til København i forbindelse med 
Eiendomsadvokatenes Servicekontors 
kurs samme sted. Administrasjonen 
i Advokatforeningen har fra 1. januar 
2018 overtatt føring av medlemsregister 
og innfordring av kontingent.

Styret har gjennom året jobbet ak
tivt med å øke antall medlemmer, samt 
sørge for å beholde de medlemmer som 
allerede er tilsluttet gruppen. Dette har 
vært gjort gjennom tett samarbeid med 
Eiendomsadvokatens servicekontor. 
Frem til årsmøtet 2018 har Eiendoms
advokatenes servicekontor hatt 
sekretariatsfunksjonen for eiendoms
meglingsgruppen, Advokatforeningen 
overtar som sekretariat for Eiendoms
meglingsgruppen etter årsmøtet.

Eiendomsmeglingsgruppen har i 
samarbeid med Advokatforeningen ar
rangert ettermiddagskurs for advokater 
som påtar seg oppgjørsoppdrag. Kurset 
ble raskt fulltegnet og var en suksess. 
Gruppen tar sikte på å fortsette med 
denne satsingen fremover. Videre har 
eiendomsmeglingsgruppen i 2017 i 
samarbeid med Eiendomsadvokate
nes servicekontor avholdt to kurs på 
DFDS båt til København, i tillegg er det 
gjennomført to ordinære medhjelper
kurs og ett medhjelperkurs i oppgjør, i 
samarbeid med Eiendomsadvokatenes 
servicekontor og Privatmegleren.

Det er ønskelig å være en viktig 
stemme i saker som omhandler våre 
medlemmers interesser. Dette har vi 
arbeidet for gjennom tett samarbeid 
med andre relevante aktører i bransjen, 
slik som: Statens Kartverket, Reklama
sjonsnemda, Eiendom Norge og NEF, 
Finanstilsynet m.m. Av konkrete saker 
styret har arbeidet med kan nevnes hø

ringer vedrørende foreslåtte endringer 
i avhendingslov, forslag til endringer i 
lov/forskrift om eiendomsmegling m.v.

Styret har også gjennomgått ved
tektene for foreningen med tanke på å 
tilpasse disse Advokatforeningens ved
tekter. Et forslag til endring i vedtektene 
vil bli fremmet på årsmøtet.

Når det gjelder medlemsrekrut
tering har det også vært diskutert å 
videre utvikle vår kommunikasjon ut 
til medlemmene, gjennom tidsriktige 
kanaler og i en tidsriktig form. Dette for 
å tiltrekke oss en yngre medlemsmasse. 
Også dette arbeidet fortsetter inn i 
2018.

Videre er det igangsatt arbeid med 
å fremforhandle gunstige avtaler om 
tilknytning til elektroniske fagsystemer 
for medlemmene. Dette arbeidet fort
setter inn i 2018. 

Eiendomsmeglingsgruppen har fått 
nye hjemmesider på advokatforeningen.
no hvor relevante artikler om eiendoms
megling publiseres.

En representant fra foreningen 
har deltatt på Advokatforeningens 
representantskapsmøte. Videre har vi 
vært representert i brukermøter hos 
Kartverket. Det har også vært gjennom
ført møte med Finanstilsynet og For
brukerrådet.

I samarbeid med Eiendomsadvo
katenes servicekontor har Eiendoms
meglingsgruppen utvikle et grunnkurs i 
eiendomsmegling som et tilbud til kret
sene. Dette kurset er tilbudt kretsene i 
2017, og tilbudet vil bli videreført i 2018. 
Flere av kretsene har allerede benyttet 
seg av tilbudet, med gode tilbakemel
dinger fra medlemmene.

FORSVARERGRUPPEN.

Marius O. Dietrichson (leder),  
Anne Kroken (nestleder), Marijana Lozic 
(til 23. oktober 2017), Arne Gunnar 
Aas, Mette-Julie Sundby, Bendik Falch 
Koslung, Kim Gerdts, Cecilie Nakstad 
(fra 23. oktober 2017),  
Marit Lommundal Sæther  
(fra 23. oktober 2017), Halvard Helle. 

Årsmøtet i forsvarergruppen ble avholdt 
23. oktober i forlengelsen av høstsemi
naret på Sundvolden 21.23. oktober. 
Høstseminaret hadde 262 deltakere. 
Forsvarergruppen har i 2017 avholdt syv 
ordinære styremøter.

Forsvarergruppen har sammen med 
lovutvalget for strafferett og straffe
prosess besvart en rekke høringer, og 
styret har vært representert i møter med 
viktige aktører innen justissektoren og 
andre myndighetsorganer. Forsvarer
gruppen og lovutvalget for strafferett og 
straffeprosess jobbet i første halvår av 
2017 med å utarbeide en høringsutta
lelse til forslaget til ny straffeprosesslov. 

Videre har forsvarergruppen nedsatt 
en arbeidsgruppe som jobber med en 
revisjon av retningslinjer for forsvarere. 
Arbeidsgruppens mål er at forslaget til 
nye retningslinjer skal behandles på 
Advokatforeningens representantskaps
møte i 2018.

Forsvarergruppen har gjennom hele 
året jobbet for å øke salærsatsen og 
reversere halveringen av reisefraværet. 
Videre har Forsvaregruppen deltatt 
i møter med flere offentlige organer, 
herunder Sivilrettsforvaltningen, Oslo 
tingrett, Gjenopptakelseskommisjonen, 
særorganutvalget og Politidirektoratet. 

På høstseminaret 2017 initierte 
riksadvokat TorAksel Busch et felles 
seminar om kriminalpolitikk og straff. 
Forsvarergruppen har fulgt opp dette i 
møte 19. desember 2017, og seminaret 
skal avholdes i april 2018.

Forsvarergruppens medlemmer del
tok også på ECBAs konferanse i Praha 
våren 2017. Videre deltok to av styrets 
medlemmer på ECBAs konferanse i 
Palma høsten 2017.

FAGGRUPPENE
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DISIPLINÆRUTVALGENE

Disiplinærutvalget behandler klager på 
advokater som er medlem av Advokat
foreningen. Sakene som kan behandles 
er saker hvor det påstås at advokaten 
har opptrådt i strid med regler for 
god advokatskikk og/eller har tatt for 
høyt salær. Advokatforeningen har syv 
regionale disiplinærutvalg, og det er 
kretstilhørigheten som avgjør hvilket 
utvalg som behandler en klage på en 
advokat.

Advokatforeningen er også sek
retariat for Disiplinærnemnden, som 
er et frittstående klageorgan oppret
tet med hjemmel i lov og forskrift. 
Disiplinær nemnden behandler klagesa
ker i første instans der advokaten ikke 
er medlem i foreningen, samt klager på 
beslutninger fra disiplinærutvalgene 
der enten klager eller advokaten ønsker 
å få overprøvd beslutningen.

I 2017 kom det inn 533 nye klage
saker, noe som utgjør en oppgang 
på 15 saker i forhold til 2016. Totalt 
ble 538 saker behandlet, noe som 
er 24 flere saker enn i 2016. Antall 
overliggende saker er 248. Det er 
15 færre overliggende saker enn i 2016 
og 27 færre overliggende enn i 2015. 
Av innkomne saker ble 193 av sakene 
avvist. Dette er noe høyere enn i 2016, 
hvor tallet var 176.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
i sekretariat og utvalg for realitets
behandlede og avviste saker var til 
sammen 6,4 måneder, som tilsvarer en 
nedgang i saksbehandlingstiden fra 
2016 med 0,1 måneder. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for realitetsbe
handlede saker var 7,4, hvilket viser 
en oppgang på 0,1 måned fra 2016.I de 
sakene hvor det er gitt reaksjoner viser 
statistikken at det i ca. 23 % av sakene 
er gitt kritikk, i ca. 5 % av sakene er gitt 
irettesettelse, mens det i ca. 2 % er gitt 
advarsel.

Oversikten baserer seg på antallet 
saker avsagt i 2017 – både fra utval
gene og Disiplinærnemnden. Det er 
Regler for god advokatskikk punktene 
1.3 (saklig og korrekt opptreden), 3.1.2 
(advokatens oppfølgning av oppdra
get), 3.2 (interessekonflikter), 3.3.1 
(rimelig salær), punkt 3.2.1 (interesse
konflikt) og punkt 1.2 (ivareta klientens 
interesse) som det var flest fellelser for. 
Statistikken viser også at det er færrest 
fellelser på bestemmelser som regule
rer kollegiale forhold.

Trenden i statistikken viser at det 
er kommet inn flere klager i 2017 enn 
2016, men at det samtidig er behandlet 
flere klager i 2017 enn i 2016. Flere av 
disse er avgjort innen seksmåneders
fristen og færre er avgjort over 
seksmånedersfristen. Samtidig har den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 
gått ned.

I 2017 har sekretariatet vært med på 
å teste og videreutvikle en digital klage
portal. Den vil innebære en moderni
sering i forhold til dagens papirbaserte 

løsning. I arbeidet har vi sammen med 
Prosesspilotene møtt på uforutsette 
utfordringer som det har tatt tid å løse. 
Arbeidet må likevel betegnes som å 
være i avslutningsfasen.

Advokatforeningen har også etab
lert et ad hoc utvalg, og de startet sitt 
arbeid høsten 2017. Ad hoc utvalget tar 
saker som er eldre enn 5 måneder til 
behandling. De har behandlet 42 saker 
i 2017. Alle sakene er avgjort innen 
ad hoc utvalgets korte saksbehand
lingsfrist. Antall avgjorte saker i ad 
hoc utvalget har bidratt til å redusere 
saksbehandlingstiden.

For å redusere saksbehandlings
tiden ytterligere skriver jurister fra 
sekretariatet utkast til disiplinærbeslut
ninger for Disiplinærnemnden. I løpet 
av 2017 har sekretariatet bistått med 
82 utkast til beslutninger. Nemnden har 
totalt 267 innkomne saker i 2017, og 
101 av disse ble avvist. Saksbehand
lingstiden for realitetsbehandlede saker 
i nemnden var 6,5 måneder.
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DISIPLINÆRUTVALGET  
OSLO KRETS.

Kåre Idar Moljord (leder), Marius Lysell 
Andersen (leder av underutvalg), Alex 
Borch (leder av underutvalg), Jørgen 
A. Bull (leder av underutvalg), Finn 
Erik Engzelius (leder av underutvalg), 
Johan Kjetil Høgevold (leder av 
underutvalg), Nils Petter Jacobsen 
(leder av underutvalg), Per Christian 
Opsahl (leder av underutvalg), Halldis 
Winje (leder av underutvalg), Marit 
Asphaug, Morten Johan Bjønness, 
Botolf Botolfsen, Unni Fries, Eivor 
Grindstuen, Hans Andreas Hansen, 
Henning Harborg, Morten Haugen, 
Karoline Henriksen, Torhild Holth, René 
Ibsen, Gunnar Meyer, Knut Anders 
Sannes, Petar Sekulic, Nina Henriksen 
Torgrimsby, Ida Kristine Wang og Karl 
Marthinussen. 

DISIPLINÆRUTVALGET OPPLAND, 
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELE-
MARK KRETSER.

Tore Thallaug (leder), Lars Braastad, 
Jan-Kjetil Brekken, Bjørn Dyrland,  
Per Espen Eid, Torger Juel Fosse,  
Ida Camilla Hals, Siv Elise Kvamsdal  
og Even Solbraa-Bay. 

DISIPLINÆRUTVALGET AUST- 
 OG VEST-AGDER, SØR-ROGALAND 
OG HAUGESUND KRETSER.

Pål Arne Eide (Leder), Thor Harald Eike, 
Toralf Haver, Eva Johnsen Holm, Stian 
Kristensen, Lars Faye Ree, Rune Kristen 
Stangeland, Inger Marie Sunde og 
Sturla Vik Vestly. 

DISIPLINÆRUTVALGET MØRE 
OG ROMSDAL OG TRØNDELAG 
KRETSER.

Øyvind Panzer Iversen (leder), Sissel 
Straume Brevik, Per Anders Engelsen, 
Anne Nerland Hovde, Gunhild J. Oftedal, 
Karl Inge Rotmo og Ellen Ulriksen 
Straum. 

DISIPLINÆRUTVALGET  
ØSTFOLD OG FOLLO, ROMERIKE 
OG HEDMARK KRETSER.

Ada Cathrine Høst Mytting (leder),  
Lars Baklund, André Berven, Ann Gunn 
Edvardsen, Odd Hanisch, Peter Trygve 
Hansen, Monica Melgård og Jeanette 
Veronika Svendsen. 

DISIPLINÆRUTVALGET 
HORDALAND OG SOGN OG 
FJORDANE KRETSER.

Silje Remøy (leder), Robert Fonn,  
Bjørn Åge Hamre, Sonja E. Bernt 
Heimset, Jannicke Keller-Fløystad, 
Brendan Stewart Mitchell, Kjell Petter 
Neset, Arild Nundal, Marte Røv  
og Even Øistensen. 

DISIPLINÆRUTVALGET NORD-
NORGE KRETSENE. 

Ingunn Tøllefsen (leder), Rudi Mikal 
Christensen, Anne Haraldsvik, Torbjørn 
Saggau Holm, Håvard Utstøl Jakobsen, 
Maiken Schønningsen Johnsen, Jan-
Kristian Kløkstad, Kjetil Hugo Nilsen, 
Kjetil Rege og Bjørn Kristian Storli.
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AUST-AGDER KRETS

60 medlemmer

 27% 73%

 40% 60%

 28% 72%

BUSKERUD KRETS 

209 medlemmer

 35% 65%

 71% 29%

 39% 61%

FINNMARK KRETS

51 medlemmer

 37% 63%

 83% 17%

 43% 57%

HAUGESUND KRETS

95 medlemmer

 35% 65%

 64% 36%

 37% 63%

HEDMARK KRETS

135 medlemmer

 40% 60%

 50% 50%

 41% 59%

HELGELAND OG SALTEN KRETS

100 medlemmer

 23% 77%

 77% 23%

 30% 70%

HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE KRETS 

837 medlemmer

 30% 70%

 56% 44%

 33% 67%

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

93 medlemmer

 25% 75%

 70% 30%

 31% 69%

MØRE OG ROMSDAL KRETS

182 medlemmer

 36% 64%

 55% 45%

 20% 80%

KRETSER

Antall medlemmer per krets fordelt på medlemstype og kjønn

totaltadvokat fullmektig
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OPPLAND KRETS

109 medlemmer

 29% 71%

 92%  8%

 37% 63% 

OSLO KRETS

5325 medlemmer

 37% 63%

 61% 39%

 41% 59%

ROMERIKE KRETS

141 medlemmer

 35% 65%

 53% 47%

 36% 64%

SØR-ROGALAND KRETS        

481 medlemmer

 34% 66%

 54% 46%

 37% 63%

TELEMARK KRETS

107 medlemmer

 38% 62%

 62% 38%

 37% 63%

TROMS KRETS

167 medlemmer

 27% 73%

 53% 47%

 29% 71%

TRØNDELAG KRETS 

386 medlemmer

 32% 68%

 62% 38%

 36% 64% 

VEST-AGDER KRETS

201 medlemmer

 25% 75%

 56% 44%

 27% 73%

VESTFOLD KRETS

253 medlemmer

 31% 69%

 54% 46%

 32% 68%

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS

256 medlemmer

 34% 66%

 52% 48%

 33% 67%
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AUST-AGDER KRETS 

Leder: Per Jakob Haakstad
Styremedlemmer: Ole Magnus Heimvik 
(nestleder) og Kari Høgevold
Varamedlemmer: Øyvind Tvedt  
og Cecilie Helberg

Kretsen hadde 60 medlemmer per  
31. desember 2017.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
09.11.17 Kurs med tema i eiendoms
megling.

Advokatvakten
Styret besluttet i 2015 å avvikle 
advokat vakten som tidligere ble gjen
nomført på Arendal bibliotek. Siste 
runde med advokatvakt ble gjennom
ført høst 2014/ vår 2015.

BUSKERUD KRETS 

Leder: Christer Almquist 
Styremedlemmer: Ida Camilla Hals, 
Vibeke Bille, Knut Austad  
og Siren Coward
Varamedlemmer: Anders Green,  
Sjak Haaheim og Monica Tennebø

Kretsen hadde 209 medlemmer  
per 31.desember 2017. 

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter 
20.11.2017 Kurs i foreldelse v/ Trygve 
Bergsåker. 

Sosiale aktiviteter 
09.09.2017 Den årlige Advokatturen i 
Drammensmarka. 

10.11.2017 Gåsaften

I tillegg inviterte Styret til sommerfest 
på restaurant Grua i Drammen.

Annet 
Styret har ved kontakt med politiske 
partier spilt inn forslag til prioriteringer 
i forbindelse med valgkampen 2017 og 
senere budsjettforhandlinger. Buskerud 
krets har særlig forsøkt å påvirke kutt 
i reisegodtgjørelsen i salærforskriften 
som ble gjennomført i forbindelse med 
budsjettforhandlingene i 2016. Videre 
har kretsen henvendt seg til en rekke 
politikere for å sikre og forbedre dagens 
ordning med fri rettshjelp.

På kretsnivå har kretsstyret i 2017 
aktivt arbeidet for oppstart av prosjekt 
«Utvidet advokatvakt» som ble avholdt 
på Papirbredden den 21.09.2017, fra 
kl. 1100 til 1330. Utvidet advokatvakt 
var et arrangement der kretsen la til 
rette for gratis juridisk rådgivning til 
Drammens befolkning. Arrangemen
tet ble avholdt for å skape blest om 
den advokatvakt som arrangeres på 
biblioteket annen hver uke. Totalt møtte 
i overkant av 50 deltakere og kretsen 
stilte med totalt 12 advokater fra ulike 
advokatfirmaer i Drammen. I tillegg 
stilte Drammens ordfører, Tore Oppdal 
Hansen og Advokatforeningens leder, 
Jens Johan Hjort. Styret vil fortsette ord
ningen med utvidet advokatvakt, men 
vil samtidig ha fokus på større bekjent
gjøring for den regulære advokatvakt i 
2018, slik at det sikres full utnyttelse av 
tilbudet.

Kretsen har i løpet av 2017 blitt kon
taktet vedrørende etablering av Yngre 
Advokaters forening Buskerud krets. 
Kretsstyret har formidlet kontaktpunk
ter og tar sikte på å fremme forslag om 
etablering på årsmøte den 09.02.2018.

Advokatvakten 
Buskerud krets arrangerer advokatvakt 
i Hønefoss og Drammen.

FINNMARK KRETS 

Leder: Andreas Hartley Enevold
Styremedlemmer: Anne Haraldsvik  
og Anne Marit Pedersen

Kretsen hadde 51 medlemmer  
per 31.desember 2017

HAUGESUND KRETS 

Leder: Silje Christine Hellesen.
Styremedlemmer: Helena Helgesen, 
Elisabeth Rød, Kurt Bjørnnes  
og Adrian Helgesen.
Varamedlemmer: Erik Lea, Ida 
Hogneland og Maria Oftedal.

Kretsen hadde 95 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
10.05.2017 Vårkurs på Høgskolen på 
Vestlandet. 

Del 1: Kurs i jordskifterett med fokus 
på ny jordskiftelov v/ Jordskiftedommer 
Magne Reiten. 

Del 2: Kurs i foreldretivster med fokus 
på barnas perspektiv i foreldretvister v/
Psykologspesialist Kari Bru og foredrag 
om den nye nasjonale veilederen for 
domstolsbehandling av foreldretvister 
v/ Helga Hågenvik

22.05.2017 Informasjonsmøte om 
narkotika program med domstols
kontroll v/ Rogaland friomsorgskontor

27.09.2017 Høstkurs på og i samarbeid 
med Høgskolen på Vestlandet. Foredrag 
ved dr.jur. Vigdis Vevstad – «Hva er en 
flyktning?».

Sosiale aktiviteter
09.06.2017 Sommerfest på søster
hjemmet

25.11.2017 Julebord på sjøhuset

15.12.2017 Julesherry i Deloitte  
sine lokaler. 

Annet
Styreleder har uttalt seg til lokalpressen 
(Haugesunds avis) angående de lange 
saksbehandlingstidene i Haugaland 
tingrett samt gjennomført møter med to 
lokale stortingspolitikere, Terje Halle
land (FrP) samt Sveinung Steinsland (H), 
og hatt korrespondanse med stortings
politiker Hege Liadal (AP) ad. lobbyvirk
somhet knyttet til statsbudsjett.

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort 
og ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, 
åpnet en utvidet Advokatvakt i Drammen.
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HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE KRETS 

Leder: Ingelin M. Gundersen
Styremedlemmer: Jorunn M. Jacobsen 
(nestleder), Bjarte Aarlie, Rikke Arnesen, 
Stian Osa, Robert Fonn og Brendan 
Stewart Mitchell.
Varamedlemmer: Åshild Fløisand, 
Simen Nilsen og Arild Solheimsnes. 

Kretsen hadde 837 medlemmer  
per 31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter 
14.02.17 Rett på sak, Litteraturhuset i 
Bergen; advokat Harald Alfsen og advokat 
Rolf BechSørensen, Selskapsrett

15.03.17 Årsmøte med kurs; advokat 
Bjarte Døssland og advokat Silje Remøy, 
Advokatetiske tema

19.04.17 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen og 
professor Henriette Sinding Aasen, 
Helserett

09.06.17 Kurs med middag på Corne
lius; advokat Toralf Wågheim, Advokat
ansvar

28.08.17 Rett på sak, Litteraturhuset 
i Bergen; advokat Harald Alfsen og 
advokat Ingelin Morken Gundersen, 
Familierett

22.09.17 Kurs i Jølster, Strafferett med 
høyesterettsdommer Magnus Matnings
dal, Advokatetikk med advokat Bjarte 
Døssland

13.11.17 Kurs, Digital Hovedforhandling

14.11.17 Rett på sak, Litteraturhuset i 
Bergen; advokat Harald Alfsen og advo
kat Stig Åkenes Johnsen, Arbeidsrett

24.11.17 Tvistelovdagen

Sosiale aktiviteter
06.01.17 Åpning av nye Bergen Tingrett

12.05.17 Juristsommerfest

09.06.17 Middag i forbindelse med kurs

29.09.17 Alumniarrangement,  
Juridisk Fakultet 

Advokatvakten
Hordaland og Sogn og Fjordane krets 
arrangerer advokatvakt i Bergen. 

HEDMARK KRETS 

Leder: Trude Holmen
Styremedlemmer: Liv Randi Dobloug 
(nestleder), Kirsti Mengshoel, Emil 
Tømmerdal Nordby og Anders Hoel. 
Varamedlemmer: Signe Louise 
Berthelsen og Håkon Langerud

Kretsen hadde 135 medlemmer  
per 31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter 
Vårkurs i etikk, foredragsholder var 
siviløkonom Merissa Le. 

Annet 
Saker som styret særlig har vært 
opptatt av er arbeid med salærer ift. fri 
rettshjelp, herunder gjennomføring av 
frokostmøter og kontakt med Stortings
representanter fra Hedmark fylke. 

Advokatvakten 
Hedmark krets arrangerer advokatvakt 
på Hamar. 

HELGELAND OG SALTEN KRETS 

Leder: Ole Morten Husmo
Styremedlemmer: Kristine F. Hammervik 
(nestleder), Ingrid Holm Ellingsen  
og Tor Eitran. 
Varamedlemmer: Siv- Kristin Hansen, 
Øyvind Eidnes og Trond Ivan Blomsø. 

Kretsen hadde 100 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
26.10.2017 Moseminaret.

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

Leder: Sigrid Hovland Ytterstad
Styremedlemmer: Tom Ovesen  
og Mona Martinussen.
Varamedlem: Tove Julin Pettersen

Kretsen hadde 93 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
03.02.2017 Kurs med tema i «tilrette
legging og bruk av digitale dokumen
ter» v/ Lars Erik Jensen. 

17.03.2017 Kurs i arbeidsrettslige emner, 
herunder midlertidige ansettelser, inn
leie og styringsrettens grenser, samt arv 
og uskifte for samboere og en forsmak 
på ny arvelov. Foredragsholdere var adv. 
Tron Dalheim og Prof. John Asland 

17.11.2017 Kurs med tema rettet mot ei
endomsmegling v/ Arnt Johan Mettevold

Sosiale aktiviteter
03.03.2017 Sosial samling med middag 
mv. i forbindelse med årsmøtet og 
samlingen for Yngre Advokater. 

17.03.2017 Vinterfestukeseminar med 
både faglig og sosialt innhold. 

Annet
I henhold til ønske fra årsmøtet i 2016 
er det etablert et eget utvalg som skal 
arbeide med saker knyttet til domstol
struktur. Utvalget består av Alf M. Solvin 
(Narvik), Kjetil Krokeide (Harstad), Odd
mund Enoksen (Sortland) og Marianne 
Farstad (Svolvær). Sigrid Ytterstad er 
representant for styret.

Utvalget for domstolstruktur har fulgt 
utviklingen i Lofoten tingrett, som leg
ges administrativt under Salten tingrett. 

Advokatvakten
MidtHålogaland arrangerer advokat
vakt i Harstad og Sortland.
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MØRE OG ROMSDAL KRETS

Leder: Camilla Solbakken 
Styremedlem: Roger Sporsheim, 
Øystein Remme, Lars Helge Neergård 
og Wenche Brandstad. 

Kretsen hadde 182 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
11.03.1712.03.2017 Kurs avholdt i 
forbindelse med årsmøte i Ålesund. 
Temaene for kurset var «narkotika
program» v/ Gerd Anne Gammelsæter, 
«Økonomisk oppgjør etter samlivs
brudd» v/ prof. Dr. juris Tone Sverdrup 
og «Den gode prosess: praktiske og 
etiske problemstillinger» v/ lagdommer 
Per Racin Fosmark. 

27.10.1728.10.17 Høstseminar i 
Angvika. Foredrag om «Rettsvern uten 
tinglysning og advokaters deltakelse 
i det offentlige ordskiftet» v/ Phd 
Hans Fredrik Marthinussen, «digital 
domstol» v/ førstelagmann SvenJørgen 
Lindsetmo, administrasjonssjef Lars 
Kirke sæter og rådgiver Morten Værnes, 
samt foredrag om «lojalitetsplikt i 
kontraktsforhold» v/ Adv. Erlend 
Haaskjold. 

Lokalavdeling Ålesund og Sunnmøre 
har hatt arrangementer med faglig 
innhold, herunder foredrag om regn
skap for almenpraktiserende advokater 
v/ Jan Sørbø, samt kurs i straffeprosess 
og advokatetikk v/ Erik Keiserud.

Lokalavdelingen i Molde har bl. a holdt 
kurs om forhandlinger og korrespon
danse på engelsk, erstatning ved 
ekspropriasjon av fast eiendom, og 
rettslig interesse for tvl § 13.

Sosiale aktiviteter
Lokalavdelingen Ålesund og Sunnmøre 
har arrangert sosiale arrangementer 
som sommerseilas til Trandal og jule
bord og GraficClub med kunstlotteri.
Lokalavdelingen i Molde har arrangert 
sommerfest og julemiddag.

Annet
I 2017 har Advokatforeningen hatt fokus 
på fri rettshjelp, og også kretsen har 
vært engasjert. Det har vært jobbet en 
del med kontakt med politikerne for å 
påvirke endringer i fri rettshjelpsordnin
gen. Spesielt har fokuset vært salærsat
sen og reisefraværssatsen. 

Advokatvakten
Møre og Romsdal krets arrangerer 
advokatvakt i Molde.

OPPLAND KRETS 

Leder: Oddvar Møllerløkken
Styremedlemmer: Nina Emilie Braathen 
Hjortdal, Sigurd Lorentzen,  
Lars Oscar Strand og Tor Kolden
Varamedlemmer: Karianne Grindstad 
og Ellen Beate Lunde.

Kretsen hadde 109 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
02.03.17 Vårkurs avholdt på Strand Ho
tel Gjøvik. Tema for kurset var vitnepsy
kologi v/ Prof. Svein J. Magnussen

25.10.17 Kurs i aktørportalen avholdt på 
Lillehammer. 

Sosiale aktiviteter:
Jusstreff avholdt januar 2017 på  
Lillehammer. 

Advokatvakten
Oppland krets arrangerer advokatvakt 
på Lillehammer, Gjøvik og Vestre Toten.

 

OSLO KRETS 

Leder: Marte Svarstad Brodtkorb
Styremedlemmer: Lars Christian Engen 
(nestleder), Sindre Marqvardsen, 
Carsten Gunnarstorp, Kristin Hegstad, 
Lars Berge Andersen og Kåre Idar 
Moljord.
Varamedlemmer: Trygve Staff,  
Nina Melsom, Else-Marie Merckoll  
og Nora Hallén. 

Oslo krets er Advokatforeningens 
største krets og utgjør 57,85 % av 
foreningens totale medlemsmasse. 
Oslo krets hadde per 31. desember 2017 
5146 medlemmer, herunder 194 passive 
medlemmer (pensjonister og advokater 
med midlertidig fravær).

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
17.01.2017 Debatt om ungdomsstraff, 
samfunnsstraff og narkotikaprogram 
med domstolskontroll, avholdt på 
Litteraturhuset. Marte Svarstad 
Brodtkorb ledet debatten. I panelet 
satt Nina Opsahl, Ingunn Seim, Hanne 
Winther Martinusen, Aase Karine 
Sigmond, JanErik Sandlie og Morten 
Holmboe. 

13.02.2017«Rett på sak», avholdt på 
Litteratur huset. Om strafferett med 
Harald Alfsen, Marius O. Dietrichson  
og Jørn Lier Horst.

09.02.2017 Debatt om traumer og hu
kommelse, avholdt på Litteraturhuset. 
Paneldeltagere var psykolog og spesi
alrådgiver Trine Anstorp ved RVTS Øst, 
forsker Ines Blix ved NKVTS, professor 
ved UiO Annika Melinder og professor 
ved HIOA Sverre Varvin.

09.03.2017 Debatt på årsmøtet i Oslo 
konserthus. Tema var «Fag og forret
ning i fremtiden: Er advokaten klar?». 
Ordstyrer var Terje Lindberg. I panelet 
satt advokat Erling Lind, dekan Asbjørn 
Strandbakken, administrerende direktør 
Johan Dolven, HRsjef Yvonne Fosser, 
advokat Maria Ervik Løvold og advokat 
Knut Magnar Aanestad. 
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26.04.2017 og 20.09.2017 Kurs i oppret
telse av testament, avholdt i Juristenes 
hus, med Vibeke Five og Odd Einar 
Bruusgaard.

08.05.2017 «Rett på sak», avholdt på 
Litteraturhuset. Om barnevernrett med 
Harald Alfsen og Mette Yvonne Larsen 

30.08, 06.09, 20.11, 28.11 og 30.11.2017 
Kurs med tema i digital hovedforhand
ling med Espen Bjerkvoll og Frode Støle. 
Avholdt på Juristenes hus og DLA Piper. 

12.10.2017 Debatt om hvitvasking, 
avholdt på Thon Conference. I paneles 
satt Sven Arild Damslora, førstestats
advokat og leder Enhet for finansiell 
etterretning (EFE) ved ØKOKRIM, 
professor Dr. Juris Niels Kristian Axelsen, 
advokat i Ro Sommernes Advokatfirma 
og Jonas Haugsvold, seniorrådgiver i 
Tilsynsrådet. 

06.11.2017 «Rett på sak», avholdt på 
Litteraturhuset. Om varemerker, design 
og patenter med Harald Alfsen, Inger B. 
Ørstavik og Felix Reimers 

Sosiale aktiviteter
Oslo krets har medlemskap i Oslo 
bedriftsidrettskrets. Kretsen har et aktivt 
fotballag som i 2017 kom på 9. plass i 
2. divisjon – en liten forbedring fra i fjor. 
Advokat Johannes Wegner Mæland er 
oppmann for fotballaget. 

Annet
Kretsstyret har i 2017 samarbeidet tett 
med ulike aktører, herunder Oslo tingrett, 
Oslo byfogdembete og Borgarting 
lagmannsrett. Kretsstyret har bidratt til 
samfunnsdebatten gjennom å arrangere 
ulike debattmøter, og deltatt i markerin
gen foran Stortinget, «Forhandlingsrett 
for rettferdig rettshjelp». 

Kretsstyret har i 2017 hatt et godt 
samarbeid med Oslo tingrett. Det ble 
avholdt møter 26. september og 23. 
oktober. Første møte omhandlet evalu
ering av sikkerhetskontroll i tinghuset. 
Fra tingretten møtte sorenskriver Geir 
Engebretsen, direktør Arnhild Olsen og 
sikkerhetssjef Frode Wold. Fra kretsen 
møtte Marte Svarstad Brodtkorb og 
Elise WedelJarlsberg. På møtet 23. 
oktober deltok Geir Engebretsen og 
Arnhild Olsen fra tingretten. Fra kretsen 
møtte Marte Svarstad Brodtkorb, Lars 
Christian Engen og Elise WedelJarls
berg.

I september var styret på studietur i 
London. Det ble avholdt møter med 
Den norske ambassaden og The Law 
Society. På møtene ble det blant annet 
diskutert hvordan foreningene best kan 
nå ut til sine medlemmer, samt hvilke 
utfordringer bransjen generelt står 
overfor.’

Onsdag 15. november arrangerte 
Advokat foreningen en markering 
foran Stortinget med slagordet 
«Forhandlings rett for rettferdig retts
hjelp». Svært mange advokater møtte 
opp utenfor Stortinget i vinterkulden 
for å gi gratis rettshjelp og aksjonere 
for forhandlingsrett. Oslo krets var rep
resentert ved Marte Svarstad Brodtkorb, 
og flere av kretsens medlemmer. 

Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2017 på 
Oslo konserthus. Arrangementet besto 
av obligatoriske formalia, medlems
møte med faglig paneldebatt, under
holdning, bespisning og sosialt samvær. 
Kretsens æresbevisning ble tildelt Kris
tian Andenæs for hans innsats for ut
satte grupper i samfunnet og kunnskap 
om hvordan rettssamfunnet behandler 
dem, og for hans langvarige erfaring 
i å formidle rettshjelp og rettspolitisk 
engasjement. Arrangementet hadde ca. 
200 deltakere.

Advokatvakten
Oslo krets har advokatvaktordning i Oslo 
sentrum, Sandvika og Asker. 

ROMERIKE KRETS

Leder: Simon L. Stende
Styremedlemmer: Brede Gundersen, 
Runa Elin Kosberg  
og Ruth Nying Frøland. 
Varamedlemmer: Andre Berven,  
Malin Renate Ranheim  
og Martin S. Baadshaug. 

Kretsen hadde 140 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
11.01.17 Seminar i etikk ved prof. Henrik 
Syse. Avholdt i samarbeid med Advokat
firmaet Halvorsen. 

16.03.17 Kurs i arverett ved prof. John 
Asland. Avholdt hos Advokatfirmaet 
Økland & Co. 

13.09.17 Kurs ombord dampskipet 
Skibladner på Mjøsa. Avholdt av 
sorenskriver Odd Magne Gjerde, temaet 
var «hvordan kan advokatene gjøre 
det bedre ved hovedforhandling for 
Tingretten?»

Sosiale aktiviteter
16.03.17 Bevertning med tapas og vin/
mineralvann i forbindelse med kurs av
holdt hos Advokatfirmaet Økland & Co. 

13.09.17 Sommeravslutning på damp
skipet Skibladner

09.12.17 Julebord i Gamlegodset på 
Losby Gods

Advokatvakten
Romerike krets arrangerer advokatvakt 
på Eidsvoll, Jessheim og Lillestrøm.
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SØR-ROGALAND KRETS 

Leder: Stian Trones Bråstein
Styremedlemmer: Eirik Myhre 
(Nestleder), Vegard F. Bråstein, 
Elisabeth Bjelland, Bård Koppang,  
Ann Mari Winterhus-Fjeld, Håkon 
Halvorsen og Kathrine Berglie.

Kretsen hadde 481 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
21.04.2017 – 23.04.2017 Kurs i Dublin. 
Tema var ajourføring, fast eiendom og 
etikk. 

28.09.2017 Kurs i straff og prosess 
v/ Lagdommer Per Racin.

25.10.2017 Kurs i arbeidsrett med tema 
«Utvelgelseskrets» v/ adv. Thomas Talén.

Sosiale aktiviteter
21.04.2017 – 23.04.2017 Utenlandskurs 
i Dublin med både sosiale og faglige ak
tiviteter. Kretsen besøkte bl. a den irske 
advokatforeningen i sentrum av Dublin, 
og holdt allsang på den legendariske 
Temple Bar. 

15.06.2017 Den tradisjonelle båtturen 
med Gamle Rogaland. 

09.12.2017 Juletrefest.

Kretsen arrangerte og det årlige 
advokatmesterskapet i volleyball og 
fotball, kalt Actionball. 

Annet
Nestleder Eirik Myhre og styremedlem 
Bård Koppang deltok under TVaksjo
nen til inntekt for UNICEFs arbeid for 
utdanning for barn i konfliktområder.

Styret rettet i forbindelse med 
behandling av statsbudsjettet 
direkte henvendelser til fylkets 
stortingspolitikere for å understreke 
behovet for en forsvarlig regulering av 
offentlig salærsats.

Advokatvakten i SørRogaland Krets 
har både i 2016 og 2017 opplevd en 
stor pågang. I 2017 ble tilbudet utvidet 
fra en torsdag i måneden til annen 
hver torsdag. Avbrutt av sommer og 
juleferie. I 2017 fortsatte økt pågang 

av innbyggere som møtte opp til 
advokatvakten. I løpet av året fikk 113 
bistand, og på enkelte travle dager 
var det ikke anledning til å hjelpe alle 
fremmøtte. På bakgrunn av den økte 
etterspørselen ble det i november 2017 
besluttet å øke tilbudet til hver torsdag 
fra og med januar 2018. 

Advokatvakten:
SørRogaland krets arrangerer advokat
vakt i Stavanger. 

TELEMARK KRETS

Leder: Bjørn Dyrland
Styremedlemmer: Ranveig Sem 
(nestleder), Hildur Strømhaug, Heidi 
Amlie Grindem, Bjørn Erik Serkland og 
Åste Solberg Hansen
Varamedlemmer: Andreas Nyhaug.

Kretsen hadde 107 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
31.03.17 til 01.04.17 Kurs med tema i ny 
arvelov v/ Inge Unneberg. Avholdt på 
Lifjellstua. 

07.12.17 Kurs med tema i Hvitvasking v/ 
Henning Gravklev. Avholdt på Håndver
keren i Skien. 

Sosiale aktiviteter
31.03.17 til 01.04.17 Tur til Lifjellstua i 
forbindelse med årsmøtet. 

07.12.17 Julebord avholdt på Håndver
keren i Skien. 

Advokatvakten
Telemark kres arrangerer advokatvakt i 
Skien og Porsgrunn.

TRØNDELAG KRETS 

Leder: Kyrre Osmundsen
Styremedlemmer: Anita Rian Lykken 
(nestleder), Marit Wenda Kjørsvik,  
Line Gulbrandsen, Jenny Smolan  
og Guri Uvsløkk
Varamedlemmer: Siri van Kervel 
Røskraft og Kolbjørn Lium

Kretsen hadde 386 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
14.03.17 Kurs med tema i Etikk v/ Mic
heal Setsaas

09.06.17 I forbindelse med sommer
festen ble det arrangert foredrag om 
«teknologiens rolle for advokatvirksom
heten» v/ Tommy Dahlen og foredrag 
om «digitale domstoler» v/ Leif O. 
Østerbø

16.10 til 18.10.17 Ble «Rørosseminaret 
2017» arrangert med både faglige og 
sosiale aktiviteter. 

Sosiale aktiviteter
09.06.17 Sommerfest – arrangert i sam
arbeid med YA Trøndelag. 
16.10 til 18.10.17 «Rørosseminaret»
15.12.17 Julebord avholdt i Klubbsel
skapet. 

Annet
Kretsen har vært engasjert i en rekke 
saker, bl.a. salærsatsen og godtgjørelse 
av reisefravær. I denne forbindelse har 
kretsen møtt flere politikere. Videre har 
kretsen i samarbeid med YA henvendt 
seg til yngre advokater med mål om å 
engasjere dem i saker som angår foren
ingen og kretsen generelt. 

Advokatvakten
Trøndelag krets arrangerer advokatvakt 
i Trondheim.

Advokatforeningens årsrapport 201768



TROMS KRETS 

Leder: Marianne Bech 
Styremedlemmer: Roar Bårdlund og 
Svein-Kristian Wikstrøm 
Varamedlemmer: Kristian Høines 
Mathisen og Bård Utstøl Pettersen 

Kretsen hadde 167 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
30.03.17 Kurs i forbindelse med års
møte på The Edge, om «tips og triks 
ved bruk av lovdata» og Etikk som eget 
tema. 

Høst 2017 ble det arrangert tre  
«jus luncher» i samarbeid med jurist
foreningen og juridisk fakultet. 

Første tema var «forholdet mellom 
prisavslag, utbedring og erstatning ved 
kjøp av fast eiendom beheftet mangel» 
v/ Prof. Jens E. Skoghøy

Andre tema var «reindriftsretten som 
begrensning for grunneiers utnyttelse 
av sin eiendom i reinbeiteområdet» 
v/ adv. Kristoffer Dons Brøndbo
Siste «lunchen» omhandlet «fler
kulturelle problemstillinger i det prak
tiske rettsliv» v/ Lagdommer Susann F. 
Skogvang. 

Sosiale aktiviteter 
30.03.17 Festmiddag på The Edge i 
forbindelse med Årsmøtet. 

Advokatvakten
Troms krets arrangerer advokatvakt i 
Tromsø og Finnsnes

VEST-AGDER KRETS 

Leder: Bjørg Usterud Tveito
Styremedlemmer: Solrun Vik 
(nestleder), Susanne Moe, Thor Håkon 
Førland og Eirik Ramsland
Varamedlemmer: Lars Faye Ree og 
Ronny Haakonsen

Kretsen hadde 200 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
31.01.2017 Kurs i tvangsfullbyrdelse 
med tema i oppreisningserstatning. 
Avholdt på Hotel Norge v/ Adv. Lotte 
Lundby Kristiansen

10.03 – 11.03.2017 Kurs i beviskrav v/ 
prof. Magne Strandberg og foredrag om 
etikk v/ Prof. Henrik Syse. Kursene ble 
avholdt i forbindelse med årsmøte på 
Hotel Bølgen & Moi i Kvinesdal. 

20.04.2017 Kurs med tema i avtaleslut
ning og ulovfestede passivitetsvirk
ninger v/ Maria Vea Lund. Kurset ble 
avholdt på Hotel Norge. 

14.09.2017 Lagdommer Per Racin Fos
mark holdt forelesning om hyttesameier, 
generasjonsskifter av fritidsboliger. 
Kurset ble avholdt på Hotel Norge. 

05.12.2017 Kurs i skatterett v/ adv. 
Trond Olsen. 

I oktober ble det også gjennomført en 
fiktiv voldtektssak i samarbeid med UIA 
og Kristiansand Tingrett. Forestillingen 
samlet om lag 250 personer i salen, og 
ca. 500 strømmet forestillingen live. 

Sosiale aktiviteter 
I forbindelse med årsmøte på Hotel 
Bølgen & Moi ble det arrangert seminar 
over to dager med både faglig og sosi
alt innhold. Bl.a. felles middag med god 
mat og drikke fredag 10.03.2017.

Annet
For å fremme arbeidsmiljøet med 
domstolen og Fylkesnemnda har det i 
2017 vært avholdt to samarbeidsmøter 
mellom Advokatforeningen, Kristian
sand tingrett, Statsadvokaten, politiet, 
samt representant for faste forsvarere 
og faste bistandsadvokater. 

Advokatforeningen har også hatt et 
samarbeidsmøte med leder av Fylkes
nemnda i Agder.

Medlemmene har fått mulighet til å 
komme med innspill og referat fra mø
tene er blitt sendt til medlemmene.

Advokatvakten
Vest Agder krets arrangerer advokat
vakt i Kristiansand. 
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VESTFOLD KRETS 

Leder: Rita Aase 
Styremedlemmer: Anders Villum 
(Nestleder), Anne Synnøve M. Tellefsen 
(Kasserer), Ann-Iren Skjelbred 
(Sekretær), Marianne Teisbekk,  
Thomas Bjanger og Jørgen Samuelsen.

Kretsen hadde 252 medlemmer per 
31.desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
27.04.2017 – 30.04.2017 Kretskurs i 
Verona, Italia. Kursholder var adv. Ståle 
Kihle, adv. Henrik Bliksrud og adv.  
Ståle Landsmark. 

November 2017 Høstkurs på Park Hotell 
i Sandefjord. 

Kretsen har tillegg avholdt to lokale 
kurs i tilknytning til årsmøte, samt et 
kurs på Sandefjord Motorhotell. 

Sosiale aktiviteter: 
27.04.2017 – 30.04.2017 Utenlandstur 
til Verona i Italia. 

November 2017 Høstfest

Advokatvakten
Vestfoldfold krets arrangerer advokat
vakt i Horten og Holmestrand, Tønsberg, 
Sandefjord og Larvik.

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS

Leder: Elna Kristin Holbye
Styremedlemmer: Morten Bryn (Fratrådt 
per sept. 2017), Ole Richards Holm-
Olsen, Marion Eriksrød Nordenhaug  
og Lars Winsvold. 
Varamedlemmer: Miren K. Gundersen 
og Thomas Andrews. 

Kretsen hadde 256 medlemmer per 
31. desember 2017

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter:
22.03.2017 Heldagskurs med tema «Fri 
rettshjelp, vergemålsloven og Lovdata 
Pro».

20.11.2017 heldagskurs med temaene 
«advokatetikk og prosessuelle frister».

Sosiale aktiviteter: 
Kretsen brukte årsmøtet i mars med 
etterfølgende middag, som en viktig 
sosial aktivitet og en anledning for 
nettverksbygging.

Annet
Styret engasjerte seg i forbindelse 
med statsbudsjettet, etter oppfordring 
fra Advokatforeningen sentralt. Man 
forsøkte å få til møte med flere Stor
tingspolitikere i kretsen, men lykkes 
bare å få én representant til et møte, til 
gjengjeld en toneangivende represen
tant i vedkommende parti. Møtet var 
konstruktivt, men var nok litt sent med 
tanke på vedtaksprosessene. 

Styret vil i 2018 forsøke å få til et mer 
fast møteforum med politikere for å 
lufte problemstillinger av felles inter
esse.

Styret har engasjert seg i høringer fra 
advokatforeningen sentralt og fulgt opp 
innspill fra advokatforeningen. Aktuelle 
høringssaker hvor styret har avgitt ut
talelse er:

• Forslag om vedtektsendring for å få 
nedsatt nasjonalt adhoc disiplinær
utvalg til restansenedbygging. Styret 
var positive til forslaget.

• Forslag om vedtektsendring for å 
innføre studentmedlemsskap. Styret 
uttalte at man ønsket å beholde 
dagens ordning med kun profesjons
medlemsskap for advokater/fullmek
tiger.

• Innspill til advokatforeningen med 
momenter knyttet til arbeidet med 
styrking av fri rettshjelpsordningen 
m.m. 

Advokatvakten
Østfold og Follo krets arrangerer advo
katvakt i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 
Askim, Halden, Drøbak, Vestby og Ås. 
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YNGRE ADVOKATER

UTVALGET FOR  
YNGRE ADVOKATER

Kathrine Berg Johnsen Berglie, Victoria 
Hauan, Marit Olsdatter Hienn, Espen 
Kheradmandi, Elise Johnsen Kirkhus, 
Kristin Bugge Midthjell, Marion 
Eriksrød Nordenhaug, Camilla Hovind 
Breiland, Erik Anton Forssten, Ingrid 
Mellum Gundersen, Guro Haug Nilsen, 
Thomas Støer og Kim Andre Svenheim. 

Utvalget for Yngre advokater i Norge har 
møttes to ganger i 2017. Utvalget består 
av en representant for de ulike lokale 
styrene i kretsene for yngre advokater. 

Utvalgets arbeid i 2017 har bestått av 
erfaringsutveksling mellom de ulike 
styrene, samt et prosjekt om samarbeid 
med yngre advokater i den danske 
advokatforeningen og deltakelse 
på møter i IBA. Disse prosjektene 
videreføres i 2018. 

OSLO KRETS

Leder: Magnus Brekke Svanberg
Styremedlemmer: Tonje Eilertsen, 
Espen Kheradmandi, Simen Evensen 
Breen, Christoffer Erdal, Ingrid Mellum 
Gundersen (vara) og Elise Kirkhus 
(permisjon).

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter

30.01.2017 «De første 
rettssakene», Christian Reusch fra 
Regjeringsadvokaten og Kaare A. 
Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein. 

15.03.2017 «Making a murder» 
Amerikansk gjesteforeleser. Kurset ble 
avholdt to ganger 15. mars 2017 med 
henholdsvis 148 og 163 deltakere. 

25.04.2017 «Innføring i økonomi» med 
58 deltakere. 

15.06.2017 «Sommeravslutning» med 
40 deltakere. 

25.09.2017 «50 shades of GDPR» med 
58 deltakere.

25.10.2017 «Advokaters taushetsplikt» 
med 79 deltakere. 

Sosiale aktiviteter
Styret i Yngre advokater arrangerte 
sin årlige sommerfest på Lille Asia i 
Hegdehaugsveien. Arrangementet ble 
vellykket med over 200 gjester. 

Annet

Yngre advokater Oslo er medlem av 
European Young Bar Association EYBA. 
Styret har i 2017 ikke deltatt på EYBA
konferanser.

Styret har løpende dialog med 
sin søsterorganisasjon i Danmark 
vedrørende nordisk samarbeid for 
yngre advokater. 

Samarbeid med ATJA (Tunisia): 
Styret har vært i kontakt med flere 
advokatfirmaer, organisasjoner og 
institusjoner som et ledd i arbeidet 
med å lage et traineeopplegg for 
tunisiske advokater. Arbeidet har vist 
seg å være utfordrende. Tunisia har 
invitert til en praksisordning for norske 
advokater, og videre avklaring om 
opplegget avventes. 

Fra møtet for Yngre advokater i Svolvær.
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HORDALAND  
OG SOGN OG FJORDANE KRETS

Leder: Anette Røsæther  
(Permisjon i 2017)
Styremedlemmer: John Erik Aarsheim 
(Fung. Leder 2017), Thomas Støer, 
Henrik Birkeland, Tarjei Hovland og 
Elisabeth Andenæs. 

Kursvirksomhet/ faglige aktivteter
16.03.17 Foredrag av Jerry Buting fra 
Netflixserien, Making a murderer. 

22.05.17 Foredrag avholdt av 
advokat Frode Sulland – Aktuelle 
rettspolitiske temaer i kriminalpolitiske 
nedgangstider og erfaringer og råd om 
praktisk advokatarbeid, herunder om 
håndtering av vanskelige klienter og 
plagsomme journalister

06.10.17 Presentasjon om 
Advokatforeningen og Yngre Advokater, 
avholdt på Juridisk fakultet.

30.11.17 Kurs, avholdt av advokat 
Silje Remøy og advokat Brendan 
Stewart Mitchell. Utvalgte tema om 
advokatetikk

Sosiale aktiviteter 
06.10.17 Høstfest

SØR-ROGALAND KRETS

Leder: Kathrine Berglie 
Styremedlemmer: Jørgen Christian 
Stabel, Anita Stangeland, Kristine Yrke, 
Malén Stølen og Kim Andre Svenheim.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
16.03.2017 Kurs i «Mekling og forhand
linger» v/ Kjersti Gjellesvik og Thor 
Henning Auestad

05.10.2017 Kurs i etikk v/ Helene 
Haugland og Toralf Haver

Sosiale aktiviteter
08.09.2017 SpyRace – Rebusløp i 
Stavanger sentrum med påfølgende 
middag på Villa 22. 

Jussepils – YA har fortsatt å arrangere 
jusspils. I 2017 har det blitt arrangert 
fem ganger. 

Vorspiel før båttur og juletrefest i 
samarbeid med kretsstyret. 

MIDT-HÅLOGALAND KRETS

På initiativ fra advokat Marit Hienn 
og Mona Martinussen ble det i 2016 
opprettet en gruppe av Yngre advokater 
i MidtHålogaland krets. Det ble på 
årsmøte 2017 valgt et styre som består 
av Marit Hienn (Narvik) som leder, og 
Mona Martinussen (Harstad) og Daniel 
Riibe (Sortand) som styremedlemmer.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
01.09.2017 Kurs avholdt i Svolvær med 
temaet «Tips og råd til hovedforhand
ling». Foredragsholdere var adv. Ottar 
Nilsen, adv. Hanne Elise Skare, adv. 
KnutInge Arthur Myklebust og lagdom
mer Bjørn Erik Stokkan.

Sosiale aktiviteter
Yngre advokater har gjennomført et 
arrangement for medlemmene i kretsen 
under 40 år. I tillegg er det arrangert 
kvelder med «juristpils» i Harstad og 
Narvik. 

TROMS KRETS

Viktoria Hauan (leder) og Guro Nilsen

TRØNDELAG KRETS

Kristin Bugge Midthjell (leder), 
Benedikte Forslund og Camilla Breiland

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter 
Det er blitt avholdt foredrag i «opp
treden i hovedforhandling» v/ dommer
fullmektig Lorentsen og Husjord

YA har i tillegg avholdt Kurs i «saksfor
beredelse til hovedforhandling». 

Sosiale aktiviteter

Idrettsfestivalen – meldt på lag for 
medlemmene

09.06.17: Sommerfest – Arrangement  
i samarbeid med kretsstyret

ØSTFOLD OG FOLLO KRETS

Leder: Marion Eriksrød Nordenhaug
Styremedlemmer: Erik Anton Forssten 
og Silja Dagenborg

Opprettelse av «Yngre Advokater»
Etter initiativ fra noen yngre advokater/
fullmektiger, ble det i 2017 opprettet 
«Yngre Advokater» («YA») i kretsen. 
Styret har aktivt støttet opprettelsen, 
bl.a. ved bidrag til kostnadene til det 
første arrangementet i regi av YA (møte
sted Sarpsborg), hvor det ble arrangert 
et kurs i avhørsteknikk med ekstern 
foredragsholder. 

Styreleder i YA, Marion Eriksrød Norden
haug, har vært bindeledd til krets
styret i egenskap av styremedlem. Det 
foreligger et styrevedtak fra kretsen om 
at YA skal fungere som en undergruppe 
til kretsstyret. YAs mandat er ivare
takelse av kretsens yngre medlemmers 
særskilte interesser.
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